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WE W M Διαφεύδουν

y §3 { τον Κοσκωτά

ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ όσα αναφέρει γι’ αυ
τούς, στο ημερολόγιό του ο Γ. Κο
σκωτάς, οι υπουργοί κ. Γ. Α. Παπαν- 

δρέου και Κ. Παπαναγιώτου, ο πρόεδρος 
του ΕΣΚ κ. Γερ. Αρσένης και ο γενικός 
πρόξενος του Λονδίνου κ. Αν. Μητσιάλης.

Στον Τύπο 
τα ρίχνει 
ο Γιωργάκπς

Σε «σίριαλ κατασκευών» απέδωσε ο υπουρ
γός Παιδείας Γ. Α. Παπανδρέου τα όσα αναφέ- 
ρονται στις ιδιόγραφες σημειώσεις του Γ. Κο- 
σκωτά, με βάση τις οποίες, ο υπουργός Παιδείας 
διαμεσολάβησε για την αγορά από τον Κοσκω- 
τά μετοχών της ΠΑΕ Παναχαϊκή.

Η δήλωση του κ. Παπανδρέου, που έγινε σε 
απάντηση σχετικού ερωτήματος δημοσιογρά
φου, είναι η ακόλουθη: «Συνεχίζεται το σίριαλ 
κατασκευών, ψευδών πια - και λέω πια τέσσερις 
συναντήσεις με τον Κοσκωτά είχα κάνει, όπως 
άλλωστε έχω καταθέσει και στην εξεταστική επι
τροπή της Βουλής. Ολα τ’ άλλα είναι, τουλάχι
στον σε ό,τι με αφορά, κατασκευή. Δεν έχω διά
θεση να εμπλακώ σε ένα συνεχές παιχνίδι πρα
γμάτων που δεν με αφορούν. Παιχνίδι που γίνε
ται αστείο, αν όχι τραγικό και θα πρέπει κάποια 
στιγμή να δούμε πού αποσκοπεί».

Σε άλλο ερώτημα για το «ποια θα πρέπει να 
είναι η συμπεριφορά του αρμόδιου για τη δια
παιδαγώγηση των παιδιών του ελληνικού λαού 
υπουργού, όταν κατηγορείται για τόσα πράγμα
τα» η απάντηση του κ. Παπανδρέου ήταν: 

«Νομίζω ότι πρέπει να συμβάλει με τη στάση 
του να δημιουργηθούν εκείνες οι αξίες, ώστε να 
μην οδηγηθούμε σε μια κοινωνία λάσπης.

Και με τη στάση του και με την τακτική του 
και με τις αντιδράσεις του. Διότι υπάρχουν κά
ποια θέματα ουσίας που εξετάζει και η δικαιοσύ
νη και η εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Υ
πάρχει κατάχρηση εξουσίας από μερίδα του Τύ
που και αυτό πρέπει να διερευνηθεί από μια ευ
νομούμενη πολιτεία, που έχει δημοκρατικές δια
δικασίες και αξίες.

Γ Γ αυτά παλεύω και με τη στάση μου νομίζω 
ότι αυτά έχω δείξει, τουλάχιστον σε σχέση με 
αυτό το θέμα επανειλημμένα, είτε με την άμεση 
αντίδρασή μου στην προσπάθεια εμπλοκής μου, 
μέσα από μια πλαστή σχέση με τον κ. Κοσκωτά, 
δηλαδή την προσπάθεια εμπλοκής μου με αυτό 
το έγγραφο και επίσης με την απαίτησή μου να 
γίνει εξεταστική επιτροπή».

Παπαναγιώτου:
Είχαν κατατεθεί 
από πριν
«Κύριε Διευθυντή

Στο φύλλο ιης εφημερίδας σας στις 28.3.89 
δημοσιεύσατε ότι δήθεν ο πρώην πρόεδρος του 
ΟΑΕ κ. Ιωαν. Μανταγός, στην απολογία του κα
τέθεσε ότι με εντολές μου έγιναν καταθέσεις στην 
Τράπεζα Κρήτης. Την ίδια μέρα ο κ. Μανταγός 
διέψευσε κατηγορηματικά τα παραπάνω. Σήμερα 
επανέρχεστε στο ίδιο θέμα, αντικαθιστώντας την 
καταρριφθείσα πλέον «κατάθεση» Μανταγού με 
σημειώσεις που φέρεται ότι προέρχονται από τον 
απατεώνα Κοσκωτά.

Ο απατεώνας όμως και οι σκευωροί του, που 
τον καθιστούν όργανό τους, δεν είναι καθόλου κα
λά οργανωμένοι. Διαφορετικά δεν θα κατασκεύα
ζαν σε βάρος μου τόσο άθλιες και κακότεχνες κα
ταγγελίες, που σαρώνονται από αδιάσειστα και 
αντικειμενικά στοιχεία:

Γράφετε, ότι λέει ο απατεώνας:
«Ο Υπουργός Παπαναγιώτου, ο οποίος στέλνει 

τώρα τους Οργανισμούς και τα στελέχη τους στα 
δικαστήρια είναι αυτός που συνεννοήθηκε με τον 
Μένιο και έφερε τον ΟΑΕ και άλλους Οργανι
σμούς στην Τράπεζα».

Κανείς όμως άλλος πλην του ΟΑΕ Οργανι
σμός, από όσους εποπτεύω, ως Αν. ΥΒΕΤ, ¿εν 
είχε καταθέσεις στην Τράπεζα Κρήτης.

Και τον ΟΑΕ δεν «έφερε» ο Παπαναγιώτου

στην Τράπεζα αυτή, αφού η συνεργασία του Ορ
γανισμού με την Τράπεζα Κρήτης άρχισε 2,5 χρό
νια πριν αναλάβω το ΥΒΕΤ.

Γράφετε επίσης, ότι λέει ο απατεώνας: «Ο 
Μένιος μου είπε ότι αυτός, ο Παπαναγιώτου, κα
νόνισε για .μερικούς Οργανισμούς να πάρουν τις 
καταθέσεις τους από άλλες Τράπεζες και να τις 
φέρουν στην Κρήτης».

Οι «Οργανισμοί» όμως αυτοί, δηλαδή ο εξής 
ένας (ΟΑΕ) κάνει ακριβώς το αντίθετο επί των 
ημερών μου. Συνέβη να ανοίξει λογαριασμό σε 
άλλες Τράπεζες (Ιονική, Τράπεζα Αττικής) και 
να μειώσει συνολικά τα διαθέσιμό μου στην Κρή
της από 8 δις δρχ. που είχε όταν ανέλαβα, σε 
1,9 δις δρχ. με την τοποθέτηση του προσωρινού 
Επιτρόπου στην Τράπεζα Κρήτης. Είναι αξιοση
μείωτο ότι κατά το κρίσιμο διάστημα (Ιούνιος του 
1988 - Οκτώβριος του 1988) όχι μόνο δεν υπήρξε 
αύξηση καταθέσεων, αλλά οι καταθέσεις στην 
Τράπεζα Κρήτης του ΟΑΕ εμειώθησαν κατά 
60%.

Η  σαθρότητα των καταγγελιών αυτών που κα- 
ταρρίπτονται άμεσα, από τα παραπάνω στοιχεία, 
οδήγησε τον απατεώνα και τους σκευωρούς σε 
άθλια και γελοία προσωπική επίθεση εναντίον 
μου.

Θεωρώ ανάξιο και να διαψεύσω ακόμη ότι η 
δικηγόρος σύζυγός μου είχε ποτέ καμία πελατεια
κή ανάμιξη στα θέματα του υπουργείου μου. Οσον 
αφορά τις κοσμικότητες,. σας παραπέμπω στις 
σχετικές στήλες των εφημερίδων».

Αρσένης:
Επιδιώκεται 
σπίθωση των 
νέων κομμάτων

Από το γραφείο Τύπου του ΕΣΚ ανακοινώθη
κε:

«Σχετικά με το δημοσίευμα του ημερολογίου 
τού Γ. Κοσκωτά, ο πρόεδρος του ΕΣΚ, κ. Γερ. 
Αρσένης, διαψεύδει κατηγορηματικά τούς ισχυ
ρισμούς που αφορούν αυτόν και το Ελληνικό 
Σοσιαλιστικό Κόμμα. Δεν είναι τυχαίο, ότι η 
«πληροφόρηση» αυτού του είδους βγαίνει αυτή 
τη στιγμή. Το ποικιλώνυμο κατεστημένο, που 
εξέθρεψε και πατρονάρησε τον Γ. Κοσκωτά, έχει 
κάθε συμφέρον, ενόψει εκλογών, να σπιλώσει 
νέα κόμματα και πολιτικούς, που απειλούν να 
ανατρέψουν το παραδοσιακό πολιτικό σκηνικό.

Το ΕΣΚ στηρίζεται αποκλειστικά σε πόρους 
που προέρχονται από εισφορές των μελών και 
φίλων του, που καταγράφονται, με κάθε λεπτο
μέρεια, στα βιβλία εσόδων - εξόδων του κόμμα
τος και που είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομέ
νου.

Σημειώνεται ότι το ενοίκιο για τα γραφεία του 
κόμματος ανέρχεται στις 95.000 δρχ. το μήνα.

Το ενοίκιο του πολιτικού γραφείου του προέ
δρου του κόμματος, που ανέρχεται στις 45.000 
δρχ. το μήνα, καλύπτεται και αυτό από εισφορές 
μελών και φίλων του ΕΣΚ, για τις οποίες τηρεί
ται λεπτομερώς βιβλίο».

Μπτοιάθης:
Μόνο από 
την Εθνική

Ο γενικός πρόξενος της Ελλάδος στο Λονδίνο, 
Αναστάσιος Μητσιάλης, δήλωσε:

«Σχετικά με σημερινό δημοσίευμα σε απογευ
ματινή εφημερίδα, που αφορά συνεντεύξεις του υ
πόδικου Κοσκωτά και που αναφέρει και το όνομά 
μου ως γιου της κυρίας Αλευρά, δηλώνω ότι:

α) τα χρήματα που αφορούν λογαριασμούς νο
σηλείας Ελλήνων ασθενών στην Αγγλία, του ΙΚΑ 
και του Δημοσίου, ήσαν πάντοτε και είναι κατατε
θειμένα στο λογαριασμό υπ’ αριθμ. 38655301 του 
καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας Λονδίνου,

β) ουδέποτε διακινήθηκε ποσό έστω και μιας 
δραχμής μέσω οποιοσδήποτε άλλης Τράπεζας, 
πλην της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, και

γ) ουδέποτε είχα οποιαδήποτε επαφή ή συνεν
νόηση με τον Βακάλη αφότου υπηρετώ στο Λονδί
νο».

ΤΑ ΆΓΡΑΦΑ
ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

0 Μένιος ι
ο Κοσκωτά·

Του Γ. ΜΑΥΡΟΥ

Η ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ 
του περίφημου 
«Κουτσονόμου», που 

έλυσε πλήρως τα χέρια του 
Γ. Κοσκωτά και του επέ
τρεψε να λεηλατήσει την 
Τράπεζα Κρήτης, αποδει- 
κνύεται από όύο συγκλονι
στικά έγγραφα που αποκα
λύπτει σήμερα η «Ελευθε
ροτυπία».

Ο τότε αντιπρόεδρος της κυ
βέρνησης και υπουργός Δι
καιοσύνης Μένιος Κουτσό- 
γιωργας, ως κοινός ενεχυροδα- 
νειστής έστελνε το σχέδιο νό
μου στο μεγαλοαπατεώνα και 
αυτός κρίνοντας αν του αρέσει 
ή όχι σημείωνε τις παρατηρή
σεις του ώστε αυτό να ταιριάζει 
ακόμα πιο πολύ στα μέτρα του.

Ο «νομοθέτης» παραλάμβα- 
νε τις παρατηρήσεις και ζητού
σε από τους Γ. Κασιμάτη, κα
θηγητή του Πανεπιστημίου και 
νομικό σύμβουλο του Πρωθυ
πουργού και Βάσσο Ρώτη πρό
εδρο του Συμβουλίου Επικρά
τειας, να του συντάξουν νέα νο
μοσχέδια, πλήρως προσαρμο
σμένα στις παρατηρήσεις του 
νομοαγοραστή Γ. Κοσκωτά.

ί!ς συνερΥοός
Τα νέα κείμενα νομοσχεδίων, 

που αγνοούσε πλήρως η Βουλή 
και ο ελληνικός λαός, ξαναπή- 
γαιναν στον Κοσκωτά που έκα
νε νέες παρατηρήσεις και (διά 
των Γ. Μαντζουράνη και Γ. 
Μεταξά, πάντα) τα ξανάστελνε 
στο νομοπωλητή.

Ο Μένιος Κουτσόγιωργας 
τελικά δεν αρκέστηκε ούτε στις 
απαιτήσεις Κοσκωτά, ούτε στις 
νομικές υποδείξεις των Γ. Κα
σιμάτη και Β. Ρώτη.

Υπερακόντισε τους δύο νομι
κούς, εισάγοντας στη Βουλή 
όχι ό,τι κεκαλυμμένα τουλάχι
στον του υπέδειξαν αυτοί, αλλά 
ωμά ό,τι ακριβώς θα επιθυμού
σε ο Κοσκωτάς και ακόμα πιο 
αδιάντροπα.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, 
ενέπλεξε ως άμεσους συνερ- 
γούς τους υπουργούς Προ
εδρίας Α. Κακλαμάνη, Εθνικής
Οικονομίας Παν. Ρουμελιώτη, 
και Οικονομικών Δημ. Τσοβό- 
λα να συνυπογράψουν μια επε
ξηγηματική του «Κουτσονό- 
μου» υπουργική απόφαση, που 
με την κραυγαλέα σκοπιμότητά 
της, έδινε το πράσινο φως στον 
Κοσκωτά να αδειάσει κυριολε
κτικά τα ταμεία της Τράπεζας 
Κρήτης, όπως και τελικά έγινε.

Ποιοι υπουργοί 
συνήργησαν 
στη σύνταξη 
του «Κουτσονόμου»

Οι απάτες του Κοσκωτά βα
σίζονταν, όπως είναι γνωστό, 
σε μια και μοναδική σταθερή:

*  Τα ποσά που έλειπαν από 
την Τράπεζα Κρήτης τα κάλυ
πτε επιδεικνύοντας από μακριά 
στο διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος Δημ. Χαλικιά, τις
κόκκινες αποδείξεις εισαγωγής 
συναλλάγματος, που άλλες ή
ταν πλαστές και άλλες προέρ
χονταν από λαθραία εξαγωγή 
δραχμών της Τράπεζας και ε- 
πανεισαγωγή τους ως συνάλ
λαγμα. Ο Δημ. Χαλικιάς με τον 
«Κουτσονόμο» δεν είχε δικαίω
μα να τις ελέγχει, αλλά μόνο να 
τις βλέπει. Διότι:

Ο πωλητής του νόμου, κατ' 
ευφημισμό υπουργός Δικαιοσύ
νης Μένιος Κουτσόγιωργας, 
διά των Γ. Κασιμάτη και Β. 
Ρώτη στο νομικό προϊόν που 
κατασκεύασαν φρόντισαν μετά 
μανίας και κατάφεραν να περά
σουν την ακόλουθη παράγρα- 
οο:

«8. Η εισαγωγή κεφαλαίων 
εκ του εξωτερικού υποδεικνύε
ται μόνο με τα χορηγούμενα 
τραπεζικά έγγραφα αγοράς συ
ναλλάγματος. Οι αρμόδιες ε
λεγκτικές αρχές δικαιούνται 
ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΝΩΣΙΝ 
των παραπάνω παραστατικών».

Στην Εθθετίο
Οι δε Μ. Κουτσόγιωργας, 

Αντ. Κακλαμάνης, Παν. Ρου
μελιώτης και Δημ. Τσοβόλας, 
για να μην τυχόν και μείνει και
η ελάχιστη νομική αμφιβολία 
συνυπέγραψαν λίγο καιρό αρ
γότερα υπουργική απόφαση, η 
οποία το «λαμβάνουν γνώσιν», 
το μετατρέπει σε «επίδειξη» (εκ 
του μακρόθεν) και από τότε αρ
χίζει το μεγάλο φαγοπότι με 
την κάλυψη των εξόδων της 
«Γραμμής», την εξαγορά του 
ποδοσφαιριστή Λ. Ντέταρι 
κ.λπ.

Ο «Κουτσονόμος» ψηφίστη

κε στις 4 Αυγούστου 1988 και 
την επομένη 5 Αυγούστου ο 
Γιώργος και η Κάθυ Κοσκωτά 
ταξιδεύουν στην Ελβετία, συ
ναντιούνται με τον Γ. Μαν- 
τζούράνη, που βρισκόταν ήδη 
εκεί βέβαιος για το αποτέλεσμα 
ώστε να ανοίξει τους γνωστούς 
λογαριασμούς που θα υποδέ
χονταν τα επίχειρα της νομοκα
τασκευής.

Ο ανώτατος δικαστικός Βάσ- 
σος Ρώτης ανταμείβεται από 
τον Μένιο Κουτσόγιωργα προ- 
τεινόμενος στον Πρωθυπορυγό 
ως υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ 
ο Γ. Κασιμάτης αποστασιο
ποιείται παραιτούμενος όταν 
αντελήφθη οτι δεν νομοθετού
σε, αλλά εν αγνοία του, ίσως, 
κατασκεύασε το εμπόρευμα 
που διά των Μαντζουράνη, Με
ταξά διαπραγματευόταν ο αντι
πρόεδρος της κυβέρνησης και 
υπουργός Δικαιοσύνης.

Ο διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος Δημ. Χαλικιάς έ
χοντας αντιληφθεί ότι αυτή η 
νομοθετημένη απλή επίδειξη εκ 
του μακρόθεν, των ροζ αποδεί
ξεων κάλυπτε την απάτη, φρόν
τισε να βρει αποδείξεις, δεν είπε 
σε κανέναν υπουργό τίποτα, 
διότι προφανώς υποπτευόταν 
τους πάντες και στην περίφημη 
σύσκεψη της 18η Οκτωβρίου, 
ενώ οι προαναφερθέντες υπουρ
γοί και άλλοι προσπαθούσαν να 
κερδίσουν χρόνο, τους έφερε 
ξαφνικά ενώπιους ενωπίω με 
έγγραφο της «Μέριλ Λιντς», 
που απέδειχνε ότι ο μεγαλοα
πατεώνας δεν είχε καταθέσεις 
σε συνάλλαγμα και τότε υποτά
χθηκαν στον ορισμό επιτρόπου 
στην Τράπεζα Κρήτης, ορισμό 
που σηματοδότησε και την α
ποκάλυψη της απάτης.

(Σ.σ.: Ο Γ. Μαντζουράνης 
στην απολογητική του αναγγε
λία προς τον ανακριτή Γ. Σκαρ
λάτο, που ερευνά το σκάνδαλο 
Κοσκωτά, παραδέχεται επανει
λημμένα ότι αυτός και ο Γ. Με- 
ταξάς μετέφεραν τα σχέδια του 
«Κουτσονόμου» από το γρα
φείο του Κουτσόγιωργα στο 
γραφείο του Κοσκωτά).

Κοσκωτάς: Ηξερε τα πάντα ο Πρωθυπουργός
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 31.

ΜΕ ΝΕΑ του επιστολή στη 
φιλικά διακείμενη προς αυ
τόν ελληνοαμερικανική ε 

φημερίδα τη Ν. Υόρκης «Εθνικό 
Κύρηκα», ο κρατούμενος των φυ
λακών Σάλεμ ισχυρίζεται πως τα 
πάντα που έκανε ήταν εν γνώσει 
του πρωθυπουργού Α. Παπαν
δρέου, ο οποίος ήθελε να δη

μιουργήσει έναν κομματικό μηχα
νισμό με τα δικά του αρχεία και έν
τυπα ώστε να ελέγχει την πολιτική 
ζωή της χώρας

Ο Κοσκωτάς υποστηρίζει εξάλλου 
ότι ο κ. Παπανδρέου μαγνητοφωνούσε 
μέσω της ΕΥΠ τις τηλεφωνικές συνομι
λίες του αρχηγού της ΝΔ Κ. Μητσοτά- 
κη, στελεχών της Τράπεζας Ελλάδος 
και των εκδοτών και τις κασέτες αυτές

μερικές από τις οποίες ο Κοσκωτάς 
γράφει ύ ιι ¿/έ,ι ακούσει κιχι ο ιοιος - τις 
έδινε στον Γ. Κουρή για να τις χρησιμο
ποιήσει κατά την προεκλογική περίοδο.

Ο Κοσκωτάς «λυπάται» που ο κ. Πα
πανδρέου έχει «απομείνει με τον Κουρή 
και τον Καρατζαφέρη»

Εξάλλου, κάνει αναφορά στους 5 
ανώνυμους λογαριασμούς που υπάρ
χουν στο νέο πόρισμα του κ. Καμάρα 
και λέει ότι:

«Τουλάχιστον 3 από τα 5 εμβάσματα 
πήγαν σε ανθρώπους του Καστριού και 
μάλιστα ένας από αυτούς είναι πολύ 
κοντά στον Πρωθυπουργό.

Ο Κοσκωτάς γράφει επίσης ότι η 
ΕΥΠ παρακολουθούσε τον Χαλικιά και 
τον Παπαγεωργίου και ότι ο Πρωθυ
πουργός πίστευε πως ο εκδότης κ. Λαμ- 
πράκης συνεργάζεται με τον κ. Μητσο- 
τάκη.

Ο Κοσκωτάς με την επιστολή του ζη-

τάει «δημόσια συγγνώμη» από την κ. 
Βλάχου και τον κ. Γκέητζ και υποστηρί
ζει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
που τώρα τον βρίζει, επεδίωκε κάποτε 
με επιμονή να συναντηθεί μαζί του, αλ
λά αυτός αρνιόταν να τον δεχθεί.

Λέει επίσης ότι τον Μένιο και τον Πέ- 
τσο τους συνάντησε κατόπιν εντολής 
του κ. Παπανδρέου.

Τέλος, αρνειται ότι αυτός και η γυναί
κα του είναι πράκτορες της CIA.
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Ειό ίιο ιις - Πολιτική

■σιεΑνε και 
ς διόρθωνε!

Ρώτης. «Σοφές» διατάξεις Μένιος. Εδινε το νόμο..
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τύπου οποιοσδήποτε  
τ ι^άΤν ιδ ρυμάτων. πι 
'εφόσον δ εν  ανήκουν 

1256/1982  δημόσι 
ελέγχου  αυτού ισχύ  
παραγράφων.

Το κατά 'το άρθρο 1 
των καταθέσεων σ τ ι  
και σε οποιασδήποτ  
που λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί  στη 
στα αρμόδια γ ια  τον  
ρώσεων όργανα της  
εξή ς φυσικών και ν

.Των φυσικών ή νομ ι 
στα οπ οία  ανήκουν 
του άρθρου αυτού ή 
τ έ τ ο ιε ς  επ ιχ ε ιρ ή σ ε  
ε τ έ ρ ο ι .  καθώς και 
ή μ έτ ο χο ι Ανώνυμης 
λ ά χισ το ν  π έν τε  τ ο ι  
το χ ικ ο ύ  κεφαλαίου.

.Κ α ταθέσεις Προέδρα 
συμβουλίων των επι 
του παρόντος, καθί

Φωτοτυπία του επονείδιστου εγγράφου με τις παρατηρή
σεις του ανώτατου δικαστή και μετέπειτα υπουργού Δι
καιοσύνης Β. Ρώτη: «Εμείς θα λέμε στο νόμο ύπαρξη απο
δείξεων εισαγωγής συναλλάγματος, αλλά θα βάλουμε το 
Χαλικιά να εκδώσει απόφαση, που να μιλάει για απλή επί

δειξη»

Φωτοτυπία του σχέδιου «Κουτσονόμου» που συνέταξε ο νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Γ. Κασιμάτης: 
Ο Γ. Κοσκωτάς σημειώνει, με το ίδιο του το χέρι και τις ανορθογραφίες του, ότι δεν του αρέσει απόλυτα. 
Στην πρώτη παρατήρηση επιχαίρει που το νομοσχέδιο για να του γίνει έλεγχος επιβάλλει την αλλαγή του καταστα
τικού της Τράπεζας της Ελλάδος, άρα χρονοβόρες διαδικασίες. Στη δεύτερη επικαλείται την ελευθεροτυπία 
και στην τέταρτη υποδείχνει στόν Μ. Κουτσόγιωργα να μην ισχύει το άρθρο για την κύρια κάτοχο των μετοχών

της Τράπεζας Κρήτης (Μοόίΐίίη, διότι θα έχει μπερδέματα

Πώς γλιστρούσε μ ε τα 2  σχέδια του αΚουτσονόμου
ΟΙ φωτοτυπίες των 

δύο συγκλονιστικών 
εγγράφων που δη

μοσιεύει σήμερα η «Ελευ
θεροτυπία», αφορούν σε 
δύο σχέδια του «Κουτσο
νόμου». Το ένα έχει συντά- 
ξει ο Γ. Κασιμάτης και το 
άλλο, ο Β. Ρώτης.

Και τα δύο έχουν ακριβώς το 
ίδιο νομικό περιεχόμενο. Δια
φέρουν όμως ως προς τη διατύ
πωση.

Στο πρώτο, (του Ε. Κασιμά- 
τη) ο Κοσκωτάς, που του το με
ταφέρουν ως γιουσουπάκια, οι 
Γ. Μεταξάς και Γ. Μαντζουρά- 
νης σημειώνει στο πλάι τις πα
ρατηρήσεις του υποκαθιστών- 
τας τις νομοπαρασκευαστικές 
επιτροπές και την ίδια τη Βου
λή.

Ολες 'οι παρατηρήσεις του 
Κοσκωτά στο υπό αγορά νομο
σχέδιο βρίσκονται την επομένη 
ή την μεθεπομένη ως επιχειρή
ματα κατά του εκδότη της «Ε» 
στα κύρια άρθρα της εφημερί
δας «24 ΩΡΕΣ» που εξέδιδε 
προς ανταμοιβή των υπηρε
σιών που του πρόσφερε η κυ

βέρνηση.
Αισθάνεται δε τόσο ισχυρός 

(με τον παρά του) ο μεγαλοαπα
τεώνας που με ωμότητα καταε- 
ξευτελίζει το νομοθέτη κάνον
τας και καλαμπούρια.

Ως τελευταία παρατήρησή 
του σημειώνει χλευαστικά:

«Αλα και Πρόεδρος της Δη
μοκρατίας ο Χαλκιάς!».

Με μαεστρία
Το δεύτερο κείμενο θα απο

τελεί εσαεί όνειδος για την ελ
ληνική Δικαιοσύνη.

Ο νομοθέτης αρχιδικαστής 
Βάσσος Ρώτης έχει κατασκευά
σει με όλη του τη νομική μαε
στρία ένα τέτοιο νομοθέτημα 
ώστε η απάτη να καλύπτεται με 
την απουσία κάποιων εννοιών 
και πράξεων και όχι με την κά- 
ταγραφή τους.

Επειδή όμως γνωρίζει ότι ο 
Σάιλωκ υπουργός Δικαιοσύνης 
δεν θα πολυκαταλάβει (αν και 
δικηγόρος) φροντίζει και συνο
δεύει το τερατούργημά του με 
ένα κείμενο παρατηρήσεων με 
το δικό του γραφικό χαρακτήρα 
ώστε να δώσει στον Κουτσό

γιωργα να καταλάβει τη φάμ
πρικα που έστησε υπέρ του Κο
σκωτά. Το πλήρες κείμενο του 
χειρογράφου του «αρχιδικα
στή» που είναι κραυγαλέα εύ
γλωττο ως προς την πλήρη 
διευκόλυνση του αρχιαπατεώ- 
να έχει ως εξής:

«ΠΑΡΑ ΤΗΡΗΣΕΙΣ
α

Η  ρύθμιση δεν αφορά στις ε
πιχειρήσεις που εισήγαγαν κε
φαλαία από το εξωτερικό κατά 
τους όρους του 3687 (σ.σ.: που 
ορίζει τα περί εισαγωγής και ε
πα να γω γή ς συναλλάγματος). 
Οχι μόνον διότι οι εκδοτικές 
και τραπεζικές επιχειρήσεις α
πό τη φύση τους δεν έχουν το 
χαρακτήρα παραγωγικής επι
χείρησης, ώστε να έχουν υπα
χθεί στο νομόθετημα αυτό. Α λ
λά και διότι ο έλεγχος των αρ
μοδίων οργάνων της Τράπεζας 
της Ελλάδος αρκείται στην ύ
παρξη παραστατικού της εισα
γωγής συναλλάγματος εγγρά
φου, μη εκτεινόμενος περαιτέ
ρω (βλ. και παρατήρηση στην 
§ 6).
§2, περιπτ. γ.

Η  διεύρυνση του κύκλου

των ελεγχόμενων προσώπων 
που επέρχεται με τη διάταξη 
αυτή θα είναι μεγάλη.
9 δ

Χωρίς τη θέσπιση κύρωσης 
οι λοιπές ρυθμίσεις θα είναι α
τελείς και αναποτελεσματικές. 
9 6

Ο Διοικητής της Τράπεζας 
θα ορίσει στην απόφασή του 
ότι οι ελεγκτές αρκούνται ως 
προς την προέλευση των χρη
μάτων από την αλλοδαπή στην 
επίδειξη του παραστατικού 
τραπεζικού εγγράφου εισαγω
γής συναλλάγματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ
§ Α ν προτιμηθεί η διάσπαση 
της ρύθμισης.

§στο απόρρητο +.
§στον έλεγχο της προέλευσης.

Τότε για την άρση του απορ
ρήτου αναγκαίες είναι οι διατά
ξεις των § § 2  και 7.

Για τον έλεγχο της προέλευ
σης των χρηματικών μέσων α
ναγκαίες είναι οι διατάξεις των 
991,3 ,4  και 3.

Η  § 6  απαιτείται σε αμφότε-

τις περιπτώσεις».

Μόνο ύπαρξη!
«...οι μεν ελεγκτικές αρχές 

της Τράπεζας της Ελλάδος δι
καιούνται να λαμβάνουν 
γνώση των παραστατικών αγο
ράς συναλλάγματος ...οι δε ε
λεγχόμενοι (Σ,σ.: ο Κοσκωτάς 
δηλάδή) υποχρεούνται σε επί
δειξη των παραπάνω παραστα
τικών...».

Και μ' αυτή την παράγραφο 
της υπουργικής απόφασης ολο
κληρώθηκε η νομική κάλυψη 
του Κοσκωτά από τον Μένιο 
Κουτσόγιωργα και τους συνε
νόχους του.

Ο Β. Ρώτης προτείνει δηλα
δή στον εισηγητή του νομικού 
κακουργήματος:

Πρώτο: Να προκύπτει από 
τον «Κουτσονόμο» ότι το αρ
μόδιο ελεγκτικό όργανο «αρ- 
κείται στην ΥΠΑΡΞΗ παρα
στατικού της εισαγωγής συναλ
λάγματος εγγράφου».

Δεύτερο: Να υποχρεωθεί ο 
διοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδος Δημ. Χαλικιάς να εκ- 
δώσει απόφαση ερμηνευτική 
τού «Κουτσονόμου», που να ο

ρίζει ότι «οι ελεγκτές αρκούν- 
ται ως προς την προέλευση των 
χρημάτων από την αλλοδαπή 
στην ΕΠΙΔΕΙΞΗ του παραστα
τικού εισαγωγής συναλλάγμα
τος».

Πρότεινε δηλαδή ο ανώτατος 
αυτός δικαστής, και μετέπειτα 
υπουργός Δικαιοσύνης, να 
φορτωθεί ο Δημ. Χαλικιάς την 
κάλυψη της απάτης: στο νόμο 
να μπει το ύπαρξη και στην α
πόφαση το επίδειξη.

Ο Δ. Χαλικιάς όμως, έχον
τας αντιληφθεί την απάτη, αρ- 
νήθηκε να εκδώσει τέτοια από
φαση, οπότε ο Μ. Κουτσόγιωρ- 
γας, που με το νου στην Ελβε
τία δεν ορρωδούσε προς ουδε- 
νός ενέπλεξε τους υπουργούς
Α. Κακλαμάνη, Παν. Ρουμε
λιώτη και Δημ. Τσοβόλα να 
συνυπογράψουν τη μνημειώδη 
σε ωμότητα υπουργική απόφα
ση, που δημοσιεύτηκε τελικά 
στις 14 Οκτωβρίου 1988, και 
στην παράγραφο 5 παρείχε 
πλήρη κάλυψη στον Κοσκωτά, 
προνοώντας με ωμότητα τής εκ 
του μακρόθεν επίδειξης των 
(πλαστών) αποδείξεων εισαγω
γής συναλλάγματος:


