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Λεν αποφάσιζε μόνος»
άλεσμα συλλογικών 

των από το ΚΥΣΥΜ» 
, ειες Χαλίκια

•ΕΡΝΗΣΗ, με χθεσινή δήλωση του κυβερνητικού εκ- 
σώπου, έσηευσε να εμφανίσει τις ενέργειες του διοικητή 
Τράπεζας Ελλάδος κ. Δ . Χαλικιά ως αποτέλεσμα συλλο- 

,ών αποφάσεων που ελαμβάνοντο στο ΚΥΣΥΜ.
ιμένα, ο κ. Κωστόπουλος δήλωσε:

,αση προς την κυβέρνηση για διορισμό προσωρινού επιτρό- 
,ό τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος έγινε, για πρώτη 

γ ο ρ ά ,  στις 19 Οκτωβρίου 1988.
»Λόγω της σοβαρότητας του θέματος συγκλήθηκε αυθημερόν διυ

πουργική σύσκεψη των αρμόδιων υπουργών στην αντιπροεδρία της 
Κυβέρνησης.

»Στη σύσκεψη αυτή έγινε προφορική εισήγηση από τον διοικητής 
της Τράπεζας της Ελλάδος για τα αποτελέσματα των ελέγχων στην 
Τράπεζα Κρήτης. Μετά από την εισήγηση αυτή, όλοι οι παρόντες 
υπουργοί συμφώνησαν υπέρ του διορισμού προσωρινού επιτρόπου 
στην Τράπεζα Κρήτης, αυθημερόν. Ζήτησαν όμως την άμεση προσ
κόμιση ενός εγγράφου από τη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, 
προκειμένου η κυβέρνηση να έχει την τυπική κάλυψη για τη

σοβαρή αυτή απόφαση, αλλά 
και για να κατοχυρωθεί νομικά 
το ελληνικό Δημόσιο και η Τρά
πεζα της Ελλάδος από τυχόν 
διεκδίκηση αποζημίωσης από 
την Τράπεζα Κρήτης.

»Μετά από τρίωρη περίπου 
συνεδρίαση προσκόμισαν στον 
διοικητή της Τράπεζας της Ελ
λάδος επιστολή της Μέριλ Λιντς, 
από την οποία προέκυπτε η πλα- 
στότητα εγγράφου της Τράπεζας 
Κρήτης σχετικά με το συνάλ
λαγμα.

»Μόλις προσκομίστηκε το έγ
γραφο, που αποτελούσε το πρώ
το και μόνο αποδεικτικό στοι
χείο που τέθηκε υπόψη της κυ
βέρνησης, ομόφωνα οι υπουργοί 
έδωσαν εντολή στον διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος να 
προχωρήσει αμέσως στο διορι
σμό προσωρινού επιτρόπου και 
στην άμεση υποβολή μήνυσης 
για τα αδικήματα πλαστογρα
φίας, υπεξαίρεσης κ.λπ.».

Οι ευθύνες 
δικαστικών

«01 δικαστές κατά την 
άσκηση των καθηκόντων 
τους δεν μπορούν να ελεγ
χθούν πειθαρχικά», δήλω
σε χτες ο υπουργός Δικαιο
σύνης, απαντώντας σε 
ερώτηση αν θα ελεγχθούν 
πειθαρχικά οι δικαστικοί 
λειτουργοί που δεν εξέδω
σαν εγκαίρως ένταλμα σύλ
ληψης για τον Γ. Κοσκωτά.

Ο κ. Ρώτης ανέφερε ότι 
το γεγονός συνέβη την 
εποχή που δεν είχε ο ίδιος 
την ευθύνη του υπουργεί
ου αλλά «θα το μελετήσει 
τώρα», προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν έγινε πα
ράβαση καθήκοντος.

Πέντε ώρες στον ανακριτή
ΠΟΛΥΩΡΗ κατάθεση στον 
εφ έτη  ανακριτή κ. Γ. Σκαρ
λάτο έδωσε χ τες  ο προσω
ρινός επίτροπος τη ς  Τρά
πεζας Κρήτης κ. Σπ, Παπα- 
δάτος.

Ο κ. Παπαδατος προσήλ- 
θ ε  στο α να κρ ιτ«ό  γραφείο 
στις 9.30 το  πρωί και ε ξήλ 
θε στις 3.30 μ.μ., με διακο
πή μιας ώρας.

Σύμφωνα με πληροφο
ρίες, ο μάρτυρας αναφέρ- 
θηκε σε όλα όσα κατέθεσε 
και στην εξεταστική  των 
πραγμάτων επιτροπή που 
ερευνά την υπόθεση Κο
σκωτά.

Στους δημοσιογράφους 
αρνήθηκε να κάνει δηλώ
σεις, επιβεβαιώνοντας μό
νο την προηγούμενη πλη
ροφορία.

Ο Δ. Κουνελάκης
Στο μεταξύ, στο γραφείο 

του  κ. Σκαρλάτου πήγε 
χ τες , συνοδευόμενος από 
το δικηγόρο του  ο Δημ. 
Κουνελάκης, στενός συ
νεργά της του  Γ. Κοσκωτά, 
προκειμένου να διαμαρτυ- 
ρηθεί για την απαγόρευση 
εξόδου  που του επιβλήθη
κε, χωρίς καν να ενημε
ρωθεί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με το υς  ισχυρισμούς του κ. 
Κουνελάκη, όχι μόνο δεν 
του  κοινοποιήθηκε η διάτα
ξη, αλλά δεν  έλαβε κλήση 
να παραστεί στο Συμβού
λιο Εφετών όπου συζητή
θηκε η απαγόρευση ε ξό 
δου του από τη  χώρα.
•  Στη φωτογραφία ο κ. Σπ. 
Παπαδατος ενώ  εξέρχετα ι 
από το  γραφείο του ανα
κριτή.

Πεπελάσης: Ψέματα ότι δόθηκαν 10 δια.
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Από τη χτεσινή εκδήλωση διαμαρτυρίας

ΔΙΩΡΗ στάση εργασίας και συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας, για την απόκτηση του ελέγχου 
της Τράπεζας Κρήτης από την Εμπορική, 
πραγματοποίησε χθες ο Σύλλογος Εργαζομέ
νων της Εμπορικής Τράπεζας. Από τις 12 ώς 
τις 2 μ.μ. έξω από το κεντρικό κατάστημα στην 
οδό Σοφοκλέους συγκεντρώθηκαν πολλοί 
υπάλληλοι οι οποίοι πήραν την απόφαση 
24ωρης πανελλαδικής απεργίας για αύριο.

Οι εργαζόμενοι με ανακοίνωσή τους κα
ταγγέλλουν «τη διοίκηση της Εμπορικής Τρά
πεζας, γιατί εσπευσμένα και αδιάφανα προ
χώρησε στη λήψη μιας τόσο σοβαρής απόφα
σης και γιατί ενώ αρνείται την ικανοποίηση 
των αιτημάτων τους που έχουν συμφωνηθεί 
μετά από σκληρούς αγώνες, επικαλούμενη το 
κόστος, δίνει «πρόθυμα» «πακτωλούς χρημά
των για Κοσκωτάδες».

Στην ίδια ανακοίνωση ο σύλλογος απαιτεί 
επίσης μεταξύ άλλων να μην εφαρμοστεί η 
απόφαση του ΚΥΣΥΜ και να καλυφθούν τα 
ελλείμματα απ' αυτούς που τα δημιούργησαν 
και όχι, αφού εξυγιάνει την Τράπεζα Κρήτης 
το Δημόσιο να την αποδώσει στους ιδιώτες. 
Δηλαδή αν πληρώσει το Δημόσιο να διασφαλι
στεί ο δημόσιος χαρακτήρας.

Στη διάρκεια της συγκέντρωσης των εργα
ζομένων, έγινε διάβημα στον πρόεδρο της τρά

πεζας, Αδαμάντιο Πεπελάση. Μεταξύ άλλων 
στη συζήτηση με τον Σύλλογο Εργαζομένων ο 
κ. Πεπελάσης είπε ότι:

Π ΤΟ χθεσινό Δ.Σ. της τράπεζας ασχολήθη
κε με την έκτακτη σύγκληση της Γ.Σ. των 

μετόχων.

□ ΣΤΟ Δ.Σ. της τράπεζας που συγκαλείται 
αύριο το πρωί, ενδεχόμενα, να μη συζητη

θεί καθόλου το θέμα της Τράπεζας Κρήτης 
γιατί (ο Πεπελάσης) αυτή τη στιγμή δεν είναι 
έτοιμος τεκμηριωμένα να κάνει εισήγηση σ' 
αυτό επειδή δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι όροι 
και οι δεσμεύσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

0ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕ σχετικά με όσα ακούγο- 
νται, δηλαδή ότι η Εμπορική Τράπεζα 

έδωσε 10 δισ. στην Τράπεζα Κρήτης ότι είναι 
ψέματα και δεν έχουν σχέση με την πραγματι
κότητα.

□ Η ΠΡΟΤΑΣΗ της Εμπορικής ισχύει αφού 
διασφαλισθούν τα συμφέροντά της. 

Τέλος, ο Σύλλογος Εργαζομένων, καλεί 
όλους τους εργαζόμενους στις συγκεντρώσεις 
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν έξω από 
το κεντρικό κατάστημα της Εμπορικής Τράπε
ζας, αύριο και την επόμενη εβδομάδα για την 
επιτυχία του αγώνα τους.

ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ
Έλειψε η 

αξιοκρατία 
κι αυτό 

πληρώνουμε
ΣΤΗΝ κάθαρση, στο ρόλο 
του ΠΑΣΟΚ και στο εκλογι
κό σύστημα αναφέρθηκε 
κυρίως ο βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ κ. Βερυβάκης στη 
συνέντευξή του χθες στον 
«Δίαυλο 10» και απαντώ
ντας σε σχετικές ερωτή
σεις είπε τα εξής:

Περνάμε κρίση ηθική και 
κοινωνική και απαιτούνται 
διορθωτικές κινήσεις και 
ηθικές και κοινωνικές.

Το σκάνδαλο Κοσκωτά 
δεν είναι ένα τυχαίο φαινό
μενο αλλά αυτό και πολλά 
άλλα δείχνουν μια γενικό
τερη ηθική και κοινωνική 
κρίση και αυτό αφορά και 
τους θεσμούς.

Το σκάνδαλο Κοσκωτά 
φώτισε και επιτάχυνε εξε
λίξεις αλλά φώτισε και άλ
λες πλευρές όπως η έλλει
ψη ηθικής αντίστασης και η 
έλλειψη ηθικών αντανα
κλαστικών.

Χρειάζονται κάθαρση και 
αξιοκρατία, η οποία όταν 
λείπει πάντοτε πληρώνε
ται, και η αξιοκρατία έλειψε 
δραματικά τα τελευταία 
δεκαπέντε χρόνια.

Ευθύνες
Για το σκάνδαλο Κοσκω

τά υπάρχουν διαφοροποιή
σεις ευθυνών και τις μεγα
λύτερες τις έχουν όσοι βρί
σκονται σε θέση απόφασής 
και δύναμης και τις λιγότε- 
ρες εκείνοι που δεν βρί
σκονται σε τέτοιες θέσεις.

Αλλά συγχρόνως τα τε
λευταία χρόνια διακρίνει 
όλες τις ηγεσίες ένας εφη
συχασμός έναντι του πρέ
ποντος.

Το κύριο χαρακτηριστικό 
του σκανδάλου Κοσκωτά 
είναι ότι υπήρχε στατικότη- 
τα στην αντιμετώπισή του 
και αυτό είναι καταγραμμέ
νο στο παθητικό. Αν όμως 
οι διαδικασίες, που έχουν 
ξεκινήσει τώρα, δείξουν ότι 
υπάρχει και κάτι περισσό
τερο, τότε θα πρέπει με 
θάρρος να αντιμετωπισθεί 
τούτο για να αποκαθαρθεί 
το άλγος που σκιάζει όλους 
μας.

Η διαδικασία της κάθαρ
σης έχει ξεκινήσει και δεν 
μπορεί παρά να αποδώσει. 
Γιατί όλοι παρακολουθού
με και όλοι θέλουμε την κά
θαρση και πρέπει να διαπι
στωθεί τι έγινε και ποιοι 
έφταιξαν.

Μιλώντας για το εκλογι
κό σύστημα ο κ. Βερυβά
κης δεν έδειξε ιδιαίτερη 
προτίμηση για την απλή 
αναλογική, αλλά θεωρεί ότι 
με την εφαρμογή της τερ
ματίζεται η περίοδος των 
αυτοδυναμιών και πάμε σε 
κυβερνήσεις συνεργασίας.



« Άμεσα  
πιέσεις δεν 
δέχτηκα»

Ο ΧΙ μόνο νο συνεχισθεί, 
αλλά και να ενταθεί ο 
έλεγχος στην Τράπεζα 
Κρήτης, ζήτησε από 

το διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος ο Πρωθυπουργός κ. Α. 
Γ. Παπανδρέου.

Αυτό κατέθεσε χθες στην Εξε
ταστική Επιτροπή της Βουλής ο 
κ. Δ. Χαλικιάς, και ανέφερε τη
λεφωνική επικοινωνία του με 
τον Πρωθυπουργό, όταν από 
την πλευρά του αντιπροέδρου 
του Δ.Σ. της Τράπεζας Κρήτης 
Π. Βακάλη «προειδοποιήθη
καν» οι ελεγκτές της Κεντρικής 
Τράπεζας:
-  Μην ταλαιπωρείσθε. θα  πά
ρετε εντολή άνωθεν για να στα
ματήσετε κάθε έλεγχο.

Παράλληλα, ο διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδος ενέμεινε 
στις απόψεις που είχε εκθέσει τη 
Δευτέρα στην Επιτροπή σχετικά 
με τις θέσεις που είχαν διατυπω
θεί από την πλευρά του τότε 
αντιπροέδρου και σημερινού 
υπουργού Προεδρίας κ. Μ. Κου- 
τσόγιωργα, στις αλλεπάλληλες 
συσκέψεις για την Τράπεζα 
Κρήτης.
-  Πέντε με έξι φορές ο κ. Κου- 
τσόγιωργας μου επανέλαβε ότι 
είχε διαβεβαιώσεις ότι η Τράπε
ζα Κρήτης λειτουργούσε καθ' 
όλα νόμιμα και διέθετε τα απαι- 
τούμενα συναλλαγματικά απο
θέματα στο εξωτερικό.

Η σύσκεψη
Ο διοικητής της Τ.Ε. αναφέρ

θηκε και χθες στην υπουργική 
σύσκεψη της 18ης Οκτωβρίου 
κατά την οποία αποφασίσθηκε ο 
διορισμός επιτρόπου στην Τρά
πεζα Κρήτης και επανέλαβε ότι 
κατά τη διάρκεια της συσκέψεως 
ο κ. Κουτσόγιωργας διαβεβαίω
σε τους παρευρισκόμενους ότι 
μόλις προ ολίγου «φίλος του κα- 
θηγητής της Νομικής τον διαβε
βαίωσε ότι ο Κοσκωτάς έχει τα 
παραστατικά και θα τα παρου
σιάσει στον κ. Χαλικιά».

Υπέμνησε ακολούθως ότι ο κ. 
Κουτσόγιωργας μετά την ανα
φορά στο τηλεφώνημα του «φί
λου του καθηγητή» ζήτησε να μη 
διορισθεί επίτροπος στην Τρά
πεζα. Θέση η οποία ανατράπηκε 
μετά τη λήψη από την Τράπεζα 
της Ελλάδος της απάντησης της 
«Μέριλ Λιντς».

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ (ΠΑΣΟΚ): 
Γιατί δεν είχατε εσείς φροντίσει 
προηγουμένως να διορίσετε επί
τροπο στην Τράπεζα Κρήτης;

ΧΑΛΙΚΙΑΣ: Είχα επιφυλά
ξεις αν θα δημοσιεύονταν γρή
γορα και με την απαιτούμενη για 
την περίσταση εχεμύθεια στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 
απόφαση για το διορισμό του

«Δεν μπορ^ 
να κοινοποιη, 
όσα καταθέτω

Λ Λ  ΝΑΠΑΝΤΗΤΑ άφησε ερωτήματ 
των «ΝΕΩΝ», χτες το πρωί κατά τ 
προσέλευσή του, για δεύτερη  

^ ^ ^ Α σ υ ν ε χ ή  μέρα, στην «Εξεταστική 
των Πραγμάτων Επιτροπή» της Βουλής, ο 
διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος κ. 
Δημήτρης Χαλικιάς.

Στις ερωτήσεις μας για «τη ν προχτεσι νή 
του κατάθεση σχετικά με παρεμβάσεις των 
υπουργών Προεδρίας κ. Μένιου 
Κουτσόγιωργα και Εθνικής Οικονομίας κ. 
Παναγιώτη Ρουμελιώτη στην Τράπεζα 
Ελλάδος, για να μην γίνει έλεγχος για τον 
Κοσκωτά», ο κ. Χαλικιάς περιορίστηκε να 
πει πως «δεν μπορεί να κοινοποιήσει όσα 
καταθέτει στην Επιτροπή της Βουλής».

- Ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος έφτασε 
στις 9.20 χτες το πρωί στη Βουλή. 
Κατευθύνθηκε αμέσως στην αίθουσα «150» 
όπου συνεδριάζει η Επιτροπή, αλλά 
ξαναβγήκε γιατί εκείνη την ώρα ήσαν εκεί 
μονάχα δύο βουλευτές, οι κ. Αθ. Ξαρχάς και 
Π. Σαρλής της Ν.Δ.
Είκοσι λεπτά αργότερα, όταν υπήρχε πλέον 
απαρτία στην Επιτροπή, ο κ. Χαλικιάς 
επέστρεψε για ν' απαντήσει στα ερωτήματα 
των βουλευτών.

«Ανακριβή»
Πόντιος, ο πρόεδρος της Επιτροπής, 
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης 
Παγορόπουλος, θα δηλώσει στα «ΝΕΑ» ότι 
«οι συνεδριάσεις είναι μυστικές, αλλά 
μπορεί να πει ότι όσα αποδόθηκαν στον κ. 
Χαλικιά και γράφτηκαν στον Τύπο ή 
ακούστηκαν από το ραδιόφωνο δεν είναι 
ακριβή».

Την ίδια δήλωση θα κάνει και ο βουλευτής 
του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργος Κατσιμπόρδης, που 
θα σημειώσει ότι «δεν αποδόθηκαν σωστά 
όσα κατέθεσε ο κ. Χαλικιάς».
Α ντίθετα , ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Π.
Σαρλής θα αναρωτηθεί πως «μετά τα όσα 
κατέθεσε ο κ. Χαλικιάς παραμένουν οι 
υπουργοί κ. Κουτσόγιωργας και 
Ρουμελιώτης στην κυβέρνηση».
Τέλος, ο βουλευτής του ΚΚΕ κ. Κώστας 
Κάππος θα παρατηρήσει ότι «το κόμμα του 
είχε δίκιο» και θα υπενθυμίσει όσα το ΚΚΕ 
είχε προτείνει για «ανοιχτές συνεδριάσεις 
της Επιτροπής που πρέπει να 'ναι 
περισσότερο αντιπροσωπευτική.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Ε. Δ ΙΑ Κ Ο ΓΙΑ Ν Ν Η Σ

------Ρεπορτάζ:----------------------------------------
Θ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-Ν. ΜΕΓΓΡΕΛΗΣ

επιτρόπου, ώστε να μη χαθεί το 
στοιχείο του αιφνιδιασμού. Στη 
σύσκεψη του ΚΥΣΥΜ ζήτησα 
εγώ να παρίσταται και ο τότε 
υπουργός Προεδρίας κ. Κακλα- 
μάνης, ο οποίος και φρόντισε 
για την άμεση δημοσίευση της 
απόφασης.

Ο κ. Καρατζάς
Σε άλλο σημείο της κατάθεσής 

του ο διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος διευκρίνισε ότι η 
μόνη επαφή που είχε με τον υφυ
πουργό Εθνικής Οικονομίας κ. 
θ . Καρατζά, ήταν όταν του

απηύθυνε επιστολή με την οποία 
του ζητούσε να φροντίσει για τη 
νομοθετική ρύθμιση της μεταβί
βασης τραπεζικών μετοχών.

Ε. ΚΙΟΣΚΛΗΣ (ΠΑΣΟΚ): Ο 
κ. Κουτσόγιωργας, πιστεύετε 
ότι από προσωπικό συμφέρον 
υπεκινείτο και ζητούσε να μην 
διορισθεί επίτροπος στην Τρά
πεζα Κρήτης;

ΧΑΛΙΚΙΑΣ: Δεν πιστεύω ότι 
το έκανε από προσωπικό ενδια
φέρον.

Α. ΞΑΡΧΑΣ (Ν.Δ.): Μπορεί
τε να επιβεβαιώσετε το αντίθετο;

ΧΑΛΙΚΙΑΣ:

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ (ΠΑΣΟΚ): 
Δεχθήκατε πιέσεις, όπως ανα
φέρει σήμερα ο Τύπος;

ΧΑΛΙΚΙΑΣ: Ό χι άμεσα. Δεν 
είχα τέτοιες πιέσεις. Εγώ απλώς 
αναφέρω τα γεγονότα.

Ο διοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδος και στη χθεσινή του κα
τάθεση γνωστοποίησε στα μέλη 
της Εξεταστικής Επιτροπής τη 
συζήτησή του τον Οκτώβριο του 
'87 με τον τότε υπουργό Εθνικής 
Οικονομίας κ. Κ. Σημίτη, και 
όταν ο Γ. Κοσκωτάς είχε συλλη- 
φθεί στην Αμερική.

ΧΑΛΙΚΙΑΣ: Δεν μπορεί να 
παραμείνει τραπεζίτης ο Γ. Κο
σκωτάς με τόσο βεβαρημένο πα
ρελθόν.

τ ϋίίΜ ΙΤΗΣ: Συμμερίζομαι τις 
απόψεις σας, αλλά δεν υπάρχει 
το νομοθετικό πλαίσιο.

Θα προχωρούσα
Ο κ. Χαλικιάς, πρόσθεσε στην 

Επιτροπή, ότι ήταν αποφασι
σμένος την ίδια εποχή να προχω
ρήσει και να υποχρεώσει τον Γ. 
Κοσκωτά σε παραίτηση από την 
προεδρία του Δ.Σ. της Τράπε
ζας Κρήτης.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ (ΠΑΣΟΚ): 
Αν ο Κοσκωτάς δεν παραιτείτο, 
τι θα κάνατε;

ΧΑΛΙΚΙΑΣ: Θα έκανα δημό
σια δήλωση έτσι ώστε να δη- 
μιουργηθεί τέτοιο κλίμα, που να

εξαναγκαζόταν σε παραίτηση ο 
Γ. Κοσκωτάς.

Μέλη της Επιτροπής κατελό- 
γισαν ευθύνες στον κ. Χαλικιά 
και συνυπευθυνότητα κυρίως 
για το λόγο ότι η παρέμβασή του 
στο θέμα της Τράπεζας Κρήτης 
καθυστέρησε σημαντικά, αλλά 
και γενικότερα στην «υπόθεση 
Κοσκωτά».

Στηρίξω
-  Άλλο πράγμα η Τράπεζα 
Κρήτης και άλλο ο Κοσκωτάς,
απάντησε ο διοικητής της Τρά
πεζας της Ελλάδος και πρόσ
θεσε:

-  Εγώ θα συνεχίσω να στηρίζω

Ο κ. Χαλικιάς αποχωρεί μετά την κατάθεση
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ΖΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΑΛΛΑ ΕΠΙΜ ΕΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑ

ε να προχωρήσω
ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

Ο ι εγκαταστάσεις της Παλλήνης

Συμπαράσταση 
στους εργαζομένους 

της «Γραμμής»
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ οικονομικής στήριξης της «Γραμμής» μέχρις ότου λυθεί 
οριστικά το όλο πρόβλημα της εταιρείας, επισήμαναν οι εκπρόσωποι 
κομμάτων, που πήραν μέρος σε ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε χθες το 
Σωματείο Εργαζομένων της «Γραμμής» για την εξέταση της κατάστασης 
και των προοπτικών της εταιρείας.

Στη σύσκεψη είχαν κληθεί ο υπουργός αναπληρωτής Προεδρίας κ. 
Μαρούδας, εκπρόσωπος του υπουργείου Εργασίας, Οικονομικών και 
Εθνικής Οικονομίας, των Τραπεζών Εμπορικής και Ελλάδας και ο προ
σωρινός επίτροπος της Τράπεζας Κρήτης κ. Παπαδάτος, καθώς και όλα 
τα κόμματα, οι συνδικαλιστικές παρατάξεις και οι συνδικαλιστικές οργα
νώσεις.

Τελικά, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση η Ν.Δ., το ΚΚΕ, το ΚΟΔΗ- 
ΣΟ, το ΚΚΕ εσ. - Α.Α., η Ε.ΑΡ., η ΓΣΕΕ, η ΕΣΑΚ-Σ (ΚΚΕ), η ΔΑΚΕ 
(Ν.Δ.) και τα σωματεία του χώρου του Τύπου.

Μετά τη σύσκεψη εκδόθηκε ανακοίνωση του σωματείου, στην οποία 
αναφέρεται ότι τα βασικά συμπεράσματα από την ανταλλαγή απόψεων 
και την ενημέρωση για τα προβλήματα της «Γραμμής» υπογραμμίζονται 
στα ακόλουθα σημεία:

Ο Ό λα  τα κόμματα και οι φορείς συμπαρίστανται και κατανοούν το 
πρόβλημα των εργαζομένων, οι οποίοι -  ενώ είναι οι μόνοι που δεν 

φταίνε -  εν όψει Χριστουγέννων κινδυνεύουν όχι μόνο να μείνουν απλή
ρωτοι, αλλά και άνεργοι.

□  Επειδή η οριστική λύση και το ξεκαθάρισμα του προβλήματος θα 
απαιτήσει πάρα πολύ χρόνο, οι παριστάμενοι συμφώνησαν ότι 

επείγει να στηριχθεί οικονομικά η εταιρεία για το αμέσως επόμενο διά
στημα, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της μέχρις ότου 
εξευρεθεί οριστική λύση.

□  Οι εκπρόσωποι των παριστάμενων κομμάτων συμφώνησαν να τεθεί 
το ζήτημα μεθαύριο Πέμπτη στη Διακομματική Επιτροπή και να 

ζητηθεί η άμεση χρηματοδότηση ή η αποδέσμευση ορισμένων κεφαλαίων 
της «Γραμμής» (επιστροφή ΦΠΑ, προεξόφληση γραμματίων), έτσι ώστε 
να αντιμετωπιστεί το άμεσο οικονομικό πρόβλημα.

Β  Απαιτείται άμεσος διαχειριστικός έλεγχος από την Εμπορική Τρά
πεζα, ώστε να διαπιστωθεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης».

το τραπεζικό σύστημα της 
χώρας...

Η χθεσινή εξάωρη συνεδρίαση 
εξαντλήθηκε με την εξέταση του 
κ. Χαλικιά από τρεις βουλευτές 
του ΠΑΣΟΚ, ενώ αναμενόταν 
να συνεχισθεί και σήμερα η κα
τάθεσή του.

Ο κ. Κακλαμάνης
Επισημαίνεται το γεγονός, ότι 

στην κρίσιμη σύσκεψη κατά την 
οποία αποφασίσθηκε ο διορι
σμός επιτρόπου στην Τράπεζα 
Κρήτης, ο κ. Απόστολος Κακλα
μάνης είχε ταχθεί πρώτος με την 
πρόταση τού κ. Χαλικιά.

Ο κ. Κακλαμάνης είχε υπόψη
ιυ την εντολή του κ. Πρωθυ

πουργού να γίνει έλεγχος στην 
Τράπεζα Κρήτης, όπως προβλέ- 
πεται από την κείμενη νομο
θεσία.

Παρατηρείται ότι η μετακίνη
ση τού κ. Κακλαμάνη από το 
υπουργείο Προεδρίας στο νευ
ραλγικό υπουργείο Υγείας - 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων δεν μπορεί να 'χει 
σχέση με την υπόθεση του ελέγ
χου στην Τράπεζα Κρήτης.

Θεωρείται (από κυβερνητική 
πηγή) ως ανυπόστατος ο ισχυρι
σμός ότι η στάση του υπέρ του 
ελέγχου στην Τράπεζα Κρήτης 
ενόχλησε, γι' αυτό και μετακινή
θηκε κατά τον ανασχηματισμό 
της κυβέρνησης.

0  Μένιος 
επόμενος 
μάρτυρας

0  ΥΠΟΥΡΓΟΙ Προεδρίας κ. Μ. 
Κουτσόγκυργσς 8α είναι ο επό
μενος μάρτυρας που θα κατα
θέσει στην Εξεταστική Επι
τροπή.

Αυτό αποφασίστηκε στη χτε- 
σινοθροδινή συνεδρίαση της 
Επιτροπής.

0  κ. Κουτσόγιωργας θα κατα
θέσει μετά την ολοκλήρωση 
της κατάθεσης tou κ. Χαλικιά 
nob συνεχίζεται σήμερα για 
τρίτη κατά σειρά μέρα. Σήμερα, 
ερωτούν οι βουλευτές θ. Γά- 
τσος (ΔΗ.ΑΝΑ.), Γ. Αρσένης 
(ΕΣΚ) και Κ Κάππος (ΚΚΕ).

Η κατάθεση του διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος αναμέ
νεται να ολοκληρωθεί αύριο, 
οπότε η κατάθεση του κ. Κου- 
τσάγιωργα, εκτός απροόπτου, 
αναμένεται ν' αρχίσει την Πα
ρασκευή.

Η επίσημη εκδοχή -  που διο- 
χετεύθηκε «ανεπίσημα» -  ήταν 
ότι ο κ. Κουτσόγιωργας καλεί
ται τώρα, επειδή ο υπουργός 
Εθνικής Οικονομίας κ. Π. Ρου
μελιώτης θ' απουσιάσει στις 
Βρυξέλλες για να συμμετάσχει 
σε συνάντηση της ΕΟΚ.

Πάντως, η πράταση για την 
κλήση του κ, Κουτσόγιωργα 
υποβλήθηκε από τη «Νέα Δη
μοκρατία», και συνέναισαν τε
λικά οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ 
μετά από «χλιαρή» αντίδραση. 
Για κατ' αντιπαράσταση εξέτα
ση Κουτσόγιωργα - Χαλικιά, οι 
νεοδημοχρότες βουλευτές δεν 
έκαναν λόγο.

Κι άλλοι
Στη χτεσινοβραδινή συνε

δρίαση αποψασίστηκε ακόμη 
να κληθούν να καταθέσουν οι 
Δ. Κουνελάκης (αντιπρόεδρος 
του Δ.Σ. της «ΓΡΑΜΜΗΣ»), οι 
γραμματείς του Κοσκωτά και οι 
ελεγκτές της Τράπεζας Ελλά
δος που έκαναν τους ελέγχους 
στην Τράπεζα Κρήτης κ. Στεφα- 
νίδης και Κεραμιδάς.

Καταγγελίες
βουλευτών

ΓΙΑ επέμβαση και υπονόμευση 
του ερευνητικού έργου της 
Εξεταστικής Επιτροπής, κα
ταγγέλλουν την κυβέρνηση με 
ανακοίνωσή τους οι βουλευτές 
της «Νέας Δημοκρατίας», με 
αφορμή τη δημοσίευση της λί
στας · «κοροϊδίας» των 55 
«αγνώστων» καταθετών της 
Τράπεζας Κρήτης και η οποία 
δόθηκε από τη Γενική Γραμμα
τεία Τύπου.

Για το ίδιο θέμα, ο βουλευτής 
του ΚΚΕ κ. Κάππος σε δήλωσή 
του αναφέρει ότι «η δημοσίευ
ση της λίστας είναι απαράδε
κτη και τονίζει ότι το κύριο θέ
μα στο σκάνδαλο Κοσκωτά εί
ναι m προμήθειες που πήραν 
για τις καταθέσεις στην Τράπε
ζα Κρήτης και οι αποδέκτες των 
χρηματικών διαρροών στο εσω
τερικό και στο εξωτερικό».

Ρητή εντολή , να 
ενταθεί ο

Ο  κ. Γιώργος Κ ασ ψ ά της

Μιλάει στα «ΝΕΑ» ο νομικός 
σύμβουλος του Πρωθυπουργού

και τον παρεκάλεσα να ενταθεί ο 
έλεγχος στην Τράπεζα Κρήτης, 
σύμφωνα με το νόμο», δήλωσε 
χθες στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής του 
Συνταγματικού Δικαίου και νομι-
-  Ρεπορτάζ:-----------------

Γ.Ε. ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
κός σύμβουλος του Πρωθυπουρ
γού, κ. Γιώργος Κασιμάτης.

Στη συνομιλία του με τα «ΝΕΑ», 
ο νομικός σύμβουλος του Πρωθυ
πουργού θα πει ακόμη ότι «άποψή 
του από την εποχή που εμφανίστη
κε στον ορίζοντα ο Κοσκωτάς, 
ήταν να γίνει άμεσα έλεγχος», ενώ 
θα υπενθυμίσει ότι «είχε ταχθεί 
υπέρ της άρσης του απορρήτου 
στον χώρο των τραπεζών και των 
εκδοτών».

«Αμφιβάλλω»
Η πλήρης συνομιλία μας με τον 

καθηγητή κ. Κασιμάτη ακολουθεί:
— θα θέλατε να σχολιάσετε όσα 
κατέθεσε ο κ. Χαλικιά; σχετικά με 
την υπόθεση Κοσκωτά;

«Κατ' αρχήν αμφιβάλλω αν ο κ. 
Χαλικιάς είπε όσα εμφανίζονται 
σαν κατάθεσή του. Ποτέ δεν είχα 
την ανάμειξη που εμφανίζεται και 
ποτέ δεν συμμετείχα σε κυβερνητι
κή σύσκεψη για το θέμα Κοσκωτά. 
Σε καμιά κυβερνητική σύσκεψη. 
Μονάχα στο νομικό συμβούλιο της 
Τράπεζας της Ελλάδος».
— Πότε ήταν που ασχοληθήκατε 
στο νομικό συμβούλιο της τρά
πεζας;

«Το καλοκαίρι σε μια συνεδρία
ση 3 ωρών».
— Ποια ήταν η θέση την οποία 
εκφράσατε τότε;

«Η θέση μου ήταν ότι εφόσον επί 
17 χρόνια η Τράπεζα της Ελλάδος 
είχε ακολουθήσει την πρακτική 
τής μη άρσης του απορρήτου, δεν 
ήταν δυνατόν το νομικό συμβούλιο 
να την αλλάξει. Άλλωστε δεν έχει 
τέτοιες αρμοδιότητες. Για να συμ

βεί κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρξει 
νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. 
Είναι θέμα δηλαδή της ίδιας της 
κυβέρνησης. Βέβαια, έχω τοποθε
τηθεί στο παρελθόν για την ανα
γκαιότητα της άρσης του απορρή
του των τραπεζών και των εκ
δοτών».

Προχωρήστε
— Ο Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας 
Παπανδρέου είχε ζητήσει τη γνώ
μη σας για το συγκεκριμένο θέμα;

«Είχαμε το εκκλησιαστικό θέμα 
και είχα πάει στο Καστρί. Τότε, ο 
Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου, 
σε έντονο ύφος, μου έδωσε την εν
τολή να τηλεφωνήσω από το γρα
φείο του στον διοικητή της Τράπε
ζας της Ελλάδος κ. Δημήτρη Χαλι- 
κιά και να τον παρακαλέσω, μιλώ
ντας πάντα μπροστά του, να προ
χωρήσει ο έλεγχος στην Τράπεζα

Κρήτης όπως ορίζει ο νόμος.
Πράγματι πήρα στο τηλέφωνο 

τον κ. Χαλικιά, μπροστά στον κ. 
Πρωθυπουργό και τον παρακάλε- 
σα “να μην ακούει κανέναν και να 
μην συζητεί με κανέναν, αλλά να 
προχωρήσει όπως ορίζει ο νόμος 
στον έλεγχο της Τράπεζας 
Κρήτης”.

»'Ηταν εντολή και επιθυμία του 
Πρωθυπουργού να ξεκαθαρίσει το 
δυνατόν συντομότερα η υπόθεση 
με την πρόοδο του ελέγχου».
— Εσείς, κ. Κασιμάτη, είχατε 
άποψη για την υπόθεση Κο
σκωτά;

«Είχα την άποψη ότι θα έπρεπε 
να ληφθούν δραστικά μέτρα για να 
διεξαχθεί άμεσα έλεγχος για τον 
Κοσκωτά».
— Από πότε συνέβαινε αυτό;

«Από τότε που ο Κοσκωτάς εμ
φανίστηκε στον ορίζοντα».

«Δεν γνωρίζω απο τραπεζικά»...

Ο  κ. I. Μ ε τα ξά ς

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ της Νομικής Σχολής κ. Γιάννης 
Μ εταξάς δήλωσε σχετικά με την κατάθεση του 
διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας κ. Δημήτρη 
Χαλικιά για το σκάνδαλο Κοσκωτά:

«Αν άσα μεταδόθηκαν ή γράφτηκαν ειπώθη
καν πραγματικά από τον κ. Χαλικιά και αν πραγ
ματικά ο κ. Κουτσόγιωργας είπε στον κ. Χαλικιά 
όσα ο τελευταίος φέρεται άτι του είπε τότε έχω 
να δηλώσω άτι ουδέποτε διαβεβαίωσα κανέναν 
για τίποτε.

»Και είμαι έτοιμος να καταθέσω στην εξετα 
στική επιτροπή την ίδια ακριβώς δήλωση. Τ έ
τοια διαβεβαίωση ουδέποτε έκανα γιατί ούτε 
έχω την παραμικρή επαγγελματική αρμοδιότη
τα και γνώση για κάτι τέτοιο.

»Είναι συνεπώς τουλάχιστον αστείο να ισχυ
ρίζονται ότι στηρίχθηκαν ή αρκέσθήκαν σε δή
θεν  δικές μου διαβεβαιώσεις.

»Για τραπεζικά θέματα δεν γνώριζα και δεν 
γνωρίζω τίποτε παραπάνω απ’ αυτά που δημο
σιεύουν οι εφημερίδες.».
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Η ΑΠΑΤΗ 
ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ

«ΤΑ ΝΕΑ», Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠ' ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ

Τ Η νύχτα της Πέμπτης 24 
Νοεμβρίου, όταν ο κ. Α. Σα- 
λιαρέλης επέστρεψε από 
την Κένυα και βρισκόταν στο σπίτι 

του στην Αίγινα επικοινωνήσαμε 
μαζί του και είχαμε αποκλειστικές 
δηλώσεις του, με την υπόσχεση ότι 
την επομένη θα μιλούσε με λεπτο
μέρειες αποκλειστικά στα «ΝΕΑ». 
Την επομένη όμως συνελήφθη... Ο 
κ. Α. Σαλιαρέλης όμως και μέσα 
από τον Κορυδαλλό θέλησε να τη
ρήσει την υπόσχεσή του και ζήτη
σε από τον γράφοντα να τον επι-

Του--------------------
ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
σκεφθεί στη φυλακή. Γι' αυτό το 
λόγο ζητήσαμε τη σχετική άδεια 
από τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. 
Β. Ρώτη. Η άδεια δεν δόθηκε με το 
αιτιολογικό ότι θα εδημιουργείτο 
προηγούμενο, κάτι που ήθελε ν' 
αποφύγει...

Τελικά, όμως, βρέθηκε ο τρόπος 
ο κ. Α. Σαλιαρέλης να δώσει την 
αποκλειστική συνέντευξη στα 
«ΝΕΑ», στην οποία και δίνει τη 
δική του εκδοχή για την εμπλοκή 
του στην υπόθεση διαφυγής του 
Κοσκωτά από την Ελλάδα.

Αντικρούει
Ο μεγαλοεπιχειρηματίας και 

πρόεδρος του «Ολυμπιακού» κ, 
Αργύρης Σαλιαρέλης μιλάει απο
κλειστικά στα «ΝΕΑ» μέσα από το 
Νοσοκομείο Κρατουμένων των 
Φυλακών Κορυδαλλού και αντι- 
κρούει τις κατηγορίες, ότι βοήθησε 
ή έστω ότι ήταν γνώστης του τρό
που διαφυγής του Γ. Κοσκωτά στη 
Βραζιλία.

Ο τρόπος ποι> δόθηκαν οι απα
ντήσεις στα ερωτήματα των 
«ΝΕΩΝ», δεν πρόσφερε το πλεο
νέκτημα να υπάρξουν δευτερεύου- 
σες ερωτήσεις σε επίμαχα «καυτά 
σημεία», όπως αυτό θα μπορούσε 
να γίνει σε μία ζωντανή -  «ενώπιος 
ενωπίω» -  συζήτηση. Σίγουρα 
υπάρχουν κι άλλα ερωτήματα, 
όμως η επαγγελματική δεοντολο
γία μας υποχρεώνει να μείνουμε 
στις απαντήσεις, που ο κ. Α. Σα- 
λιαρέλης μας έδωσε γραπτώς σ' 
αυτές τις ερωτήσεις μας...

Το κείμενο της συνέντευξης του 
Α.#Σαλιαρέλη έχει ως εξής:

Στη Σκιάθο
— Γράφτηκε ότι το ταξίδι σας στη 
Σκιάθο την Κυριακή 6 Νοέμβρη 
είχε σχέση με τη φυγάδευση Κο
σκωτά και ότι στο «πακέτο» των 
διαπραγματεύσεων για την αγορά 
του «Ολυμπιακού» ήταν και η φυ
γάδευση του Κοσκωτά. Τι λέτε;
— Όλο αυτό το παραμύθι της με
τάβασής μου στη Σκιάθο για δήθεν 
φυγάδευση του Κοσκωτά ανετρά- 
πη από στοιχεία και μάρτυρες που 
προσκομίστηκαν και κατέθεσαν 
στον ανακριτή. Θα ήταν αστείο να 
ήθελα να φυγαδεύσω τον Κοσκωτά 
και να τον σεργιανίζω στη Σκιάθο, 
σε εστιατόρια και να διανυκτε- 
ρεύω σε ξενοδοχεία, όπως γράφτη
κε. και μάλιστα μαζί με τη γυναίκα 
μου και τα παιδιά μου, ολόκληρη 
την Κυριακή και ως το πρωί τής 
Δευτέρας, λες και ο Κοσκωτάς εί
ναι πρόσωπο, που θα μπορούσε να 
περάσει απαρατήρητο. Στη Σκιά
θο είχα αγοράσει προ έτους και 
πλέον (υπάρχει η βεβαίωση της 
Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, ότι νοί
κιασα ελικόπτερο και πήγα με τη 
γυναίκα μου, το σύμβουλό μου κ. 
Ουίλς, τον αρχιτέκτονα και το δι
κηγόρο μου) ένα κτήμα με παλαιά 
βίλα και πήγα με τον ξάδερφό μου 
και εργολάβο (ο γεροδεμένος με το 
άσπρο μπουφάν, όπως έγραψαν) 
για να δει το σπίτι, για τις ανα
γκαίες επισκευές.

Οι μετοχές
Ό σο για το «πακέτο» όπως λέτε, 

πώς ήταν δυνατό να διαπραγμα-

Απάντηση στις
κατηγορίες...

Από τις ευτυχισμένες στιγμές 
με την κ. Μποσρδάρα, τον κ. 
Γιαννόποσλο και τον κ. Τό- 
μπρα, στα δικαστήρια και με
τά στη φυλακή. Τώρα, ο Αργύ
ρης Σαλιαρέλης λύνει τη σιωπή 

του...

τευθώ μετοχές του «Ολυμπιακού», 
όταν οι μετοχές αυτές είναι δε
σμευμένες από τον επίτροπο της 
τράπεζας με δικαστική απόφαση; 
Λέτε να κάνω διαπραγματεύσεις 
και αγορές χωρίς να συμβουλεύο
μαι τους δικηγόρους μου; Είναι 
αστείο...
— Πότε πληροφορηθήκατε την 
ανάμειξη του ζεύγους Σκραφτ και 
τη χρησιμοποίηση του «Λίαρ 
Τζετ» στη φυγάδευση;
— Στις 22 Νοεμβρίου δημοσίευσε 
αθηναϊκή εφημερίδα, ότι ο Κο
σκωτάς βρίσκεται στη Βραζιλία,

όπου έφτασε με το αεροπλάνο του 
Αργύρη Σαλιαρέλη δίνοντας και 
κάποιο δρομολόγιο. Στις 23 Νοεμ
βρίου με πληροφόρησαν περί αυ
τού οι συνεργάτες μου και τ’ αδέρ
φια μου από την Ελλάδα. Για το 
δρομολόγιο αυτό, όμως, γνώριζα 
ότι στο πρώτο τουλάχιστον σκέλος 
του δεν ήταν αληθινό. Διότι εγώ 
γνώριζα και απέδειξα στον ανα
κριτή, ότι το αεροπλάνο από το 
Ελληνικό πήγε στις 7/11 στη Μο- 
μπάσα, μέσω Χαρτούμ - Ναϊρόμπι 
και από τη Μομπάσα έφυγε στις 
9/11 για το τακτικό «σέρβις». Στην

ίδια αυτή εφημερίδα δημοσιεύτηκε 
στις 23/11 τηλεφωνική επικοινωνία 
δημοσιογράφου της με μένα στη 
Μομπάσα της Κένυα, μόλις πληρο- 
φορήθηκα τα δημοσιεύματα, ότι 
είμαι απολύτως ξένος προς όσα 
αναγράφονται και ότι έρχομαι 
αμέσως στην Ελλάδα. Στο σχόλιο 
της συντάξεως αναφέρεται επίσης 
ότι ο κ. Ουίλς, γενικός διευθυντής 
των επιχειρήσεών μου, απάντησε 
σε συντάκτη, που ζήτησε το τηλέ
φωνό μου στην Κένυα, για να μου 
τηλεφωνήσει, ότι βρίσκομαι στο 
αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι καθ'

οδόν προς την Ελλάδα. Επίσης, 
στην ίδια εφημερίδα δημοσιεύθηκε 
δήλωση του αδερφού μου ότι επι
κοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μου 
και δήλωσα, ότι αγνοώ τα πάντα 
και επιστρέφω αμέσως στην Ελλά
δα. Πράγμα που έκανα με το γρη
γορότερο δρομολόγιο και έφτασα 
νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης 
24/11. ενώ συνήθως ερχόμουν Σάβ
βατο. Ας σημειωθεί ότι την ίδια 
μέρα εστάλησαν τέλεξ στην Αριζό- 
να, για να διαπιστωθεί αν το αερο
πλάνο είχε φτάσει για το προκαθο
ρισμένο «σέρβις» και δυστυχώς

διαπιστώθηκε ότι δεν είχε 
— Υπάρχουν, κατά τη 

σας, ειδικοί λόγοι, που αα: 
ξαν σ' αυτή την υπόθεση
— Το ατυχές για μένα γε 
εξαγοράς των πιλότων *
Κοσκωτά ήταν από μ 
αφορμή για μυθοπλα 
και πέρα, πώς να παρ 
την παραμονή της απο,-. 
κυβερνητικός εκπρόσωπ, 
στόπουλος θεώρησε σε 
του ως δεδομένη την ενοχ 
να πει στη συνέχεια ότι ευί 
τη φυγάδευση δεν φέρει η 
νηση αλλά... εγώ, που συνλ 
δήθεν με τη «Νέα Δημοκρι 
Μ' αυτά έμπλεξα στην ελλη 
πολιτική διαμάχη, με την οπού 
επιχειρηματίας του εξωτερικ 
δεν έχω την παραμικρή σχέση.
— Μπορείτε ν' αποδείξετε, ότ 
χρησιμοποίηση του αεροπλάνων 
σας από τους χειριστές, έγινε εν 
αγνοία σας;
— Πώς να τ' αποδείξω; Άλλοι 
πρέπει να μου αποδείξουν το αντί
θετο... Ένα θέλω να τονίσω: Δεν 
είχα κανέναν απολύτως λόγο να 
εμπλακώ σ’ αυτή την ιστορία. Ή  
μήπως θα μου πουν ότι πήρα κι εγώ 
σακούλες με χρήματα από τον Κο
σκωτά, τον οποίο άλλωστε ελάχι
στα γνώριζα;

Οι πιλότοι
— Πώς έγινε η φυγάδευση -  με 
βάση τις δικές σας πληροφορίες -  
του Κοσκωτά και από πού τον πα- 
ρέλαβαν; Ποιο ήταν το δρομο
λόγιο;
— Είναι αδύνατον να γνωρίζω. 
Από τη στιγμή που έφυγε το αερο
πλάνο μου για την Κένυα, με επό
μενο προορισμό την Αμερική, 
όπου θα έκανε το κανονικό του 
«σέρβις», εγώ δεν έχω πια καμιά 
επαφή μαζί του και με τους πιλό
τους. Ο ίδιος ο Κοσκωτάς φέρεται 
ότι είπε πως ανέβηκε στο αεροπλά
νο στη Μάλτα, πράγμα που είναι 
πιθανό γιατί η τελευταία βρισκό
ταν έξω από το δρομολόγιό του. 
Όμως, ξαναλέω. δεν γνωρίζω τί
ποτα θετικό και ιδίως δεν έχω ιδέα 
για το πώς πέρασε ο Κοσκωτάς τα 
ελληνικά σύνορα. Θέλω να τονίσω 
ότι έχω την αίσθηση πως ζω εδώ 
και μερικές μέρες έναν τρομερό 
εφιάλτη, που όμως ελπίζω ότι γρή
γορα θα περάσει.
—  Είπατε, ότι ο Κοσκωτάς «λάδω
σε» τους χειριστές του αεροσκά
φους σας. Έχετε στοιχεία ή ενδεί
ξεις για κάτι τέτοιο;
— Το γεγονός ότι ο Κοσκωτάς 
«λάδωσε» τους πιλότους προκύ
πτει και από τα δημοσιεύματα των 
εφημερίδων, ότι στο Μπέντφορντ 
τους έδωσε επιταγή 100.000 δολα
ρίων. Τι άλλο τους έδωσε, πότε 
έκανε τη συμφωνία δεν το γνωρί
ζω, αφού έκτοτε δεν μπόρεσα να 
αποκτήσω επαφή με τους πιλό
τους.

Γύρισα
— Μιλήστε μας για το ταξίδι σας 
στη Μομπάσα, την επιστροφή σας 
μέσω Ζυρίχης και τους λόγους που 
το επέβαλλαν...
— Γύρισα όπως είπα με το πρώτο 
αεροπλάνο, μέσω Ζυρίχης -  ήταν 
το ταχύτερο δρομολόγιο -  για να 
προασπίσω την τιμή και υπόληψή 
μου. που προσβάλλονταν βάναυσα 
από το δημοσίευμα της εφημερί
δας, έχοντας εμπιστοσύνη στην ελ
ληνική δικαιοσύνη. Δυστυχώς, 
βρίσκομαι προφυλακισμένος με 
καταστρεπτικές συνέπειες για τις 
επιχειρήσεις μου και τις επιχειρη
ματικές μου δραστηριότητες και 
κυρίως με φοβερή βλάβη της υπο- 
λήψεώς μου και του ονόματος μου 
και με μία κατηγορία για την οποία 
καμία ένδειξη δεν προσκομίστηκε. 
Πιστεύω όμως ότι η Δικαιοσύνη, 
αντικειμενική και ανεξάρτητη, θα 
αναγνωρίσει σύντομα την αθωότη- 
τά μου.


