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Ε ΥΘΥΝΕΣ στον κ. Μένω 
Κοντσόγιωργα και άλλα μέ

λη της Κυβερνήσεως για το σκάν
δαλο Κοσκωτά επιρρίπτει με χθε- 
ινές δηλώσεις του ο καθηγητής 
(ς Νομικής Αθηνών κ. Γ. Κασιμά- 
,ς, ο οποίος υπέβαλε την παραί- 
•τή του από τη θέση του Νομικού 
μβούλου του Πρωθυπουργού.
Κατά τον κ. Γ. Κασιμάτη οχ. Μ. 

Κουτσόγιωργας και οι άλλοι 
υπουργοί θα έπρεπε να έχουν ήδη 
παραιτηθεί για το σκάνδαλο Κο
σκωτά. Οι δηλώσεις του κ. Γ. 
Κασιμάτη προκάλεσαν συζητή
σεις, καθώς το όνομα του εν λόγω 
καθηγητή είχε συχνά κατά το πα
ρελθόν συνδεθεί με τις δυσχέρειες 
που υπήρξαν για την αποκάλυψη 
του σκανδάλου Κοσκωτά.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο 
καλοκαίρι οχ. Γ. Κασιμάτης, μετέ- 
χων στο Νομικό Συμβούλιο της 
Τραπέζης της Ελλάδος που απεφά- 
σισε ότι έπρεπε να υπάρχει 
απόρρητο για τον Γ. Κοσκωτά 
κ.λπ., ήταν ένας από τους τρεις 
που ψήφισαν υπέρ αυτού του 
απορρήτου. Αν τότε διαφορετική 
ήταν η ψήφος τού ήδη σήμερα 
κατηγορούντος μόνον τους άλλους 
κ. καθηγητή, το σκάνδαλο Κοσκω
τά θα είχε αποκαλυφθεί ενωρίτερα 
και το Δημόσιο θα είχε μικρότερη 
ζημία. Την ανάγκη για την άρση 
του απορρήτου που προστάτευε 
τον απατεώνα ασφαλώς πρέπει να 
την εγνώριζε ο κ. καθηγητής, αφού 
θα εδιάβαζε «Το Βήμα» και τις 
άλλες εφημερίδες που συνεχώς κα- 
τήγγελλαν το σκάνδαλο και τόνι
ζαν την ανάγκη άρσεως του 
απορρήτου.

Αυτήν την θερινή ψήφο ο κ. Γ. 
Κασιμάτης θαπρέπεινατην εξηγή
σει και στην Κοινή Γνώμη και προς 
τους φοιτητές... εν Ονόματι των 
οποίων τώρα παραιτείται από το 
γραφείο του κ. Α. Παπανδρέου. 
Ειδικότερα, ο κ. Γ. Κασιμάτης 
λέγει ότι παραιτείται διότι επιθυ
μεί να μπορεί να διδάσκει τους 
φοιτητές του με πειστικότητα περί 
Δημοκρατίας...

Είναι προφανές ότι ο κ. Γ. 
Κασιμάτης ταύτα λέγων θα έχει 
κατά νουν ότι η πειστικότητα είναι 
απαραίτητη αφού ένας άλλος συ
νάδελφός του (ο γνωστός κλητή- 
ρας-ταχυδρόμος του Κοσκωτά), ο 
κ. I. Μεταξάς, ήδη είναι μόνον κατ’ 
όνομα καθηγητής στο Πανεπιστή
μιο Αθηνών, αφού οι φοιτητές δεν 
δέχονται να διδάσκονται από μέλη 
της συμμορίας Κοσκωτά.

Η ΔΗΛΩΣΗ του κ. Γ. Κασι
μάτη έχει ως εξής:

«Η δήλωση τον χ. Υπουργού της 
Προεδρίας της Κυβέρνησης είναι, 
δυστυχώς, άσχετη με το ζήτημα 
που δημιουργήθηχε από τον Τύπο 
χαι με το ερώτημα που τον έθεσα.

Περίμενα μέχρι σήμερα να απα
ντήσει ο χ. Υπουργός ξεκάθαρα, 
εάν υπάρχει Καθηγητής της Νομι
κής Σχολής, που τον διαβεβαίωσε 
ότι η Τράπεζα Κρήτης ήταν, από 
πλευράς παραστατικών εγγράφων, 
εντάξει, και, εάν υπάρχει, να τον 
κατονομάσει, ώστε να μην πλανώ- 
νται υποψίες συνεργασίας με τον 
Κοσκωτά εις βάρος κανενός.

Ο κ. Κουτσόγιωργας, ως Αντι
πρόεδρος της Κυβέρνησης και 
Υπουργός Δικαιοσύνης, είχε την 
πλήρη πολιτική ευθύνη για την 
αντιμετώπιση της ηθικής κρίσης, 
που είχε επίκεντρο την “υπόθεση 
Κοσκωτά”. Είναι ο μόνος αρμό
διος, επομένως, να υπηρετήσει την 
αλήθεια, όταν επιχειρείται η σπί- 
λωση| αθώων. Δεν το έπραξε. 
Ήταν, ίσως, λάθος να περιμένω 
κάτι τέτοιο.

Λυπάμαι που θα πω, ότι, ιδίως 
αυτός, λόγω των αρμοδιοτήτων 
του, αλλά και άλλα μέλη και στελέ
χη της Κυβέρνησης δεν επέδειξαν 
την απαιτούμενη πολιτική ευαι
σθησία και ευθιξία να αναλάβουν 
με παρρησία την πολιτική ευθύνη 
της κρίσης και να υποβάλουν την 
παραίτησή τους στον Πρωθυπουρ
γό. Αυτό περίμενα όχι μόνο εγώ

ειδήσεις · ρεπορτάζ Το Σκάνδαλο Του Αιώνα

Ο καθηγητής κ. Γ, Κασιμάτης και ο αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως 
κ. Αγ. Κουτσόγιωργας

Ο καθηγητής κ. Γ. Κασιμάτης

Παρητήθη
κατήγορων...
Το όνομά του συνεδέθημε τις δυσχέρειες που 
υπήρξαν για την αποκάλυψη του σκανδάλου

αλλά η συντριπτική πλειονότητα 
των πολιτών αυτής της χώρας. Για 
αυτό ήταν λάθος να περιμένω ξε
κάθαρη δήλωση.

Λυπάμαι που αναγκάστηκα σή
μερα να υποβάλω στον Πρωθυ
πουργό την παραίτησή μου από τη 
θέση του Νομικού του Συμβούλου. 
Τον ενημέρωσα και εξέθεσα τους 
λόγους με μακρά επιστολή.

Είμαι πανεπιστημιακός δάσκα
λος και διδάσκω το μάθήμα της 
Δημοκρατίας. Επιθυμώ να μπορώ 
να διδάσκω τους φοιτητές μου με 
πειστικότητα ότι η Δημοκρατία 
Δεν είναι μόνο διαδικασίες και 
αρμοδιότητες, αλλά, πρώτα απ’ 
όλα, όπως ο ίδιος έχει διακηρύξει, 
πολιτικό ήθος, πολιτική ευαισθη
σία και αδιάκοπη ανταπόκριση και 
εναρμόνιση της εξουσίας με τη 
θέληση και το αίσθημα του λαού. 
Τον παρεκάλεσα να με βοηθήσει, 
αποδεχόμενος την παραίτησή μου, 
να συνεχίσω να είμαι πειστικός 
στους φοιτητές μου. Τον διαβε
βαίωσα ότι θα εξακολουθήσω να 
υπερασπίζομαι το έργο της παρά
ταξης και του ηγέτη της, που 
σημάδεψαν την πολιτική μας ιστο
ρία και άνοιξαν νέους δρόμους στο 
λαό μας, γιατί πιστεύω ότι χωρίς 
κριτική δεν υπάρχει πρόοδος στην 
ιστορική πορεία, αλλά και ότι η 
κριτική δεν μπορεί να αναιρεί την 
ιστορία.

Διαβεβαίωσα ακόμη τον Πρω
θυπουργό ότι θα έχω τις γνώσεις 
μου πάντοτε στη διάθεσή του και 
στη διάθεση όλων, όσων αγωνίζο
νται στην Κυβέρνηση, στη Βουλή, 
στο Κίνημα και στο Λαό για τους 
στόχους που υπηρέτησα μέχρι σή
μερα.

Γιώργος Κασιμάτης».

ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

«Καταρρέει 
η σκευωρία»

Μ ΟΛΙΣ έμαθε τις δηλώσεις 
Γ. Κασιμάτη ο υπουργός 

Προεδρίας της Κυβέρνησης κ. Αγ. 
Κουτσόγιωργας έκανε την ακόλου
θη δήλωση: _

«Ο καθηγητής κ. Κασιμάτης με 
τη σημερινή δήλωσή του υιοθέτησε 
σχόλια ραδιοφωνικών σταθμών 
και μερίδας του Τύπου, τα οποία 
ασφαλώς Δεν προέρχονται από μέ
να. Ο κ. Κασιμάτης δεν μου γνω
στοποίησε την αρχική δήλωσή του, 
ούτε ζήτησε διευκρινίσεις προσω
πικά από μένα, όπως είχε υπο
χρέωση. Αντίθετα, εγώ, μετά την 
πρώτη δήλωσή του, επικοινώνησα 
τηλεφωνικά μαζί του και του διά
βασα το περιεχόμενο της δικής μου 
δήλωσης. Με τη δήλωσή μου αυτή 
δεν δημιουργείται κανένα θέμα 
στον κ. Κασιμάτη αφού τόνισα 
κατηγορηματικά ότι συνεργασθή- 
καμε αποκλειστικά και μόνο στο 
θέμα της άρσεως του απορρήτου. 
Αυτό το γνωρίζει καλά ο κ. Κασι
μάτης γιατί στο γραφείο του στη 
Βουλή έγιναν τρεις ή τέσσερις συ
νεδριάσεις με τον ίδιο, κυβερνητι
κά στελέχη, άλλους νομικούς και 
τον Πρόεδρο της Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής για τη νομοθετι
κή ρύθμιση της άρσης του απορρή
του.

Συνεπώς, είναι τουλάχιστον 
απορίας άξιο πώς ο κ. Κασιμάτης, 
Καθηγητής Νομικής, επιμένει πριν

καταθέσω στην Εξεταστική των 
πραγμάτων Επιτροπή να επιβε
βαιώσω ή να αρνηθώ πράγματα, τα 
οποία Δεν είπα και δεν τον αφο
ρούν.

Οσον αφορά δε, την ουσία της 
σημερινής του Δήλωσης, έχω να 
παρατηρήσω τα εξής:

1. Ο κ. Κασιμάτης αυτοαναγο- 
ρεύτηκε σήμερα σε “Ανώτατο κρι
τή” καταλογίζοντας αυτός πολιτι
κή ευθύνη για την δήθεν ηθική 
κρίση στην υπόθεση Κοσκωτά. 
Υπερακοντίζοντας τη Δικαιοσύνη 
και την Εξεταστική των πραγμά
των Επιτροπή της Βουλής των 
Ελλήνων, έβγαλε σήμερα το δικό 
του “πόρισμα” καταργώντας έτσι 
τα βάθρα της Δημοκρατίας, δηλα
δή τη Δικαστική και τη Νομοθετι

κή εξουσία. Κι όλα αυτά ως Καθη
γητής που, όπως ισχυρίζεται, δι
δάσκει τη Δημοκρατία και προφα
νώς το σεβασμό στους θεσμούς 
της...

2. Σχετικά με τα όσα αναφέρει 
για π ο δ ικ ή  ευθιξία και ευαισθη
σία θα έπρεπε πρώτα και προ 
πολλού χρόνου να απευθυνθεί 
στον εαυτό του.

Ειλικρινά λυπάμαι για τον κ. 
Κασιμάτη. Με τη σημερινή του 
ενέργεια εντάσσεται κι αυτός στη 
γενικότερη προσπάθεια συμψηφι
σμού της υπόθεσης Κοσκωτά με 
“αποδιοπομπαίους τράγους”. 
Συντάσσεται με εκείνους οι οποίοι 
την ώρα της μάχης παραιτούνται, 
αρνούνται, αποστασιοποιούνται, 
κρύπτονται, διαχωρίζουν τα κυ

βερνητικά στελέχη σε έντιμους και 
μη, σε “φθαρμένους” και “άφθαρ
τους” παίζοντας ευθέως το παιχνί
δι των αντιπάλων στο σχέδιο φθο
ράς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ένα 
σχέδιο που δεν αποσκοπεί στην 
κάθαρση και την αποκάλυψη της 
αλήθειας αλλά στο κουκούλωμά 
της. Ένα σχέδιο που δεν στοχεύει 
στην παραίτηση Κουτσόγιωργα 
και την πολιτική του εξόντωση 
μόνο, αλλά στην πτώση του Πρω
θυπουργού, την πτώση της Κυβέρ
νησης και τη διάσπαση της παρά
ταξης.

Κι αυτό, ακριβώς την ώρα που 
απαιτείται ενότητα και ομοψυχία 
για την ανατροπή του σχεδίου, την 
ώρα που απαιτείται η σύνταξη 
όλων στη μάχη για τη νίκη στις

εκλογές του Ιουνίου 1989.
Τέλος, αυτά συμβαίνουν όταν 

από κανένα συγκεκριμένο στοιχείο 
Δεν μπορεί να αποδοθεί καμιά 
πολιτική ή ηθική ευθύνη στους 
κυβερνητικούς χειρισμούς στην 
υπόθεση Κοσκωτά κι όταν η όλη 
σκευωρία, που στηρίχθηκε στην 
υπόθεση αυτή, καταρρέει».

«Εθεσεν
εαυτόν
εκτός...»

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ εκπρό
σωπος Σωτήρης Κωστό- 

πουλος, σε ερώτηση πώς σχολιάζει 
το κείμενο που διένειμε στον Τύπο 
ο Νομικός Σύμβουλος του Πρωθυ
πουργού Γ. Κασιμάτης, δήλωσε:

«Η δήλωση παραίτησης τον κ. Γ. 
Κασιμάτη δόθηκε στον Τύπο πριν 
ακόμη φθάσει στα χέρια τον Πρω
θυπουργού. Ο κ. Παπανδρέου όχι 
μόνο δεν έλαβε από τον κ. Κασιμά
τη επιστολή παραίτησης -  ενώ 
υπήρχε η δυνατότητα των δύο να 
συζητήσουν το θέμα, αφού συνα
ντήθηκαν τόσο στο ΚΥΣΥΜ όσο 
και στο Υπουργικό Συμβούλιο -  
αλλά ο κ. Κασιμάτης δεν ζήτησε 
καν ακρόαση από τον Πρωθυ
πουργό. Με τη σημερινή τον δημό
σια Δήλωση, ο κ. Κασιμάτης έθεσε 
τον εαυτόν τον ε^τός τον Νομικού 
Γραφείου του Πρωθυπουργού».

n SHARP Δημιουργεί 
η MICROMEDIA ¿ΤηριΆ

Φωτοαντιγραφικά - Fax - Φορητούς υπολογιστές - Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές
Η SHARP είναι ένα όνομα που έχει καθιερωθεί διεθνώς στις 
προτιμήσεις του επιχειρηματικού κόσμου.
Τα προϊόντα της - φωτοαντιγραφικά, Fax, φορητοί υπολο
γιστές, (Laptop PC), ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές - είναι 
παγκοσμίως γνωστά για την αξιοπιστία τους και την τεχνολογική 
τους τελειότητα.
Στην Ελλάδα αυτή η αξιοπιστία αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά 
από την MICROMEDIA. Την εταιρία που όχι μόνο προωθεί τις 
μηχανές γραφείου της SHARP, αλλά και προσφέρει πλήρη τεχνι
κή κάλυψη στα προϊόντα που διαθέτει.
Η φιλοσοφία της MICROMEDIA, σε συνεργασία με τη SHARP, 
είναι να καλύπτει πάντα τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών

MICROMEDIA Α.Ε., ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ SHARP ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΥΓΓΡΟΥ 302, 176 73
ΤΗΛ. 9524794, 9599648-50 FAX: 9596777

πελατών της. Με συνέπεια και υπευθυνότητα.
Μια φιλοσοφία που καθημερινά γίνεται πράξη από τους ανθρώ
πους της MICROMEDIA. Που σκύβουν με κατανόηση πάνω στο 
πρόβλημά σας. Που σας προτείνουν λύσεις. Που εγγυώνται τη 
διάρκεια της αγοράς σας.
•  Με το έμπειρο τεχνικό προσωπικό της
•  Με συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση
•  Με άψογο καί άμεσο SERVICE 
Αυτή είναι η MICROMEDIA
ΓΓ αυτό, τώρα που θα αγοράσετε μηχανές γραφείου σκεφθείτε: 
Η SHARP δημιουργεί, η MICROMEDIA στηρίζει.

Τηλεφωνήστε μας για LEASING
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Των Στέλιον Κονλογλον 
και Άκη Κοσώνα

Ο ΑΠΑΤΕΩΝ Γ. Κοσκωτάς
επικοινωνεί καθημερινώς 

με όποιον θέλει, αφού μπορεί να 
τηλεφωνεί από το «κελί του» σε 
δικηγόρους, φίλους και συγγενείς! 
Βεβαίως, δεν πρόκειται ακριβώς 
περί κελιού, αλλά περί διαμερί
σματος εντός των φυλακών, με 
τηλεόραση, ραδιόφωνο, ψυγείο 
και όλα εκείνα που είναι απαραί
τητα για μια άνετη παραμονή.

«θα περάσω άσχημα, αλλά δεν 
φοβάμαι», έλεγε τη Δευτέρα 5 
Δεκεμβρίου, στις 7 το πρωί, ο 
Κοσκωτάς σε συνεργάτη του στην 
Αθήνα. Ο φυγόδικος «δόκτωρ» 
παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, 
αφού έχει στη διάθεσή του όλες τις 
καθημερινές αθηναϊκές εφημερί
δες και την τηλεφωνική συσκευή 
του κελιού: μέσω του τηλεφώνου 
μπορεί να τηλεφωνεί, αλλά όχι και 
να δέχεται τηλεφωνήματα. Για νά 
δεχθεί μία κλήση χρειάζεται ειδική 
άδεια από τη Διεύθυνση των φυλα
κών.

Η αισιοδοξία του «δόκτορος» 
δεν είναι εντελώς αδικαιολόγητη: ο 
Γ. Κοσκωτάς και ο αδελφός του 
Σταύρος μαγνητοσκοπούσαν και 
μαγνητοφωνούσαν κινήσεις και 
συνομιλίες. Κινήσεις στελεχών της 
«Γραμμής Α.Ε.» και της Τραπέζης 
Κρήτης που «μετέφεραν σάκους 
και βαλιτσάκια με χρήματα» σε 
διάφορα μέρη της πρωτεύουσας, 
«σε πολύ γνωστά σπίτια». Συνομι
λίες πολιτικών μεταξύ τους, αλλά 
και με στελέχη των επιχειρήσεων 
Κοσκωτά, οι οποίες γράφονταν σε 
κασέτες και ταξινομούντο αναλό- 
γως περιεχομένου! Μα, έγραφε 
κασέτες ο Κοσκωτάς; Είχε τόσο 
μεγάλο δίκτυο προσωπικής παρα
κολούθησης; «Ό χι, βέβαια», απα
ντά άνθρωπος που γνωρίζει ανα
γκαστικά τις λεπτομέρειες, «όπως 
μου είχε πει, πολλές κασέτες τις 
αγόραζε από ΚΥΠ και Ασφάλεια 
έναντι αδράς αμοιβής»!

Απλώς, μία από τις ευχάριστες 
καθημερινές ασχολίες του Κοσκω
τά ήταν να ακούει αντί για μουσική 
τις υποκλοπές με το υπερσύγχρονο 
στερεοφωνικό συγκρότημα που εί
χε εγκαταστήσει στο γραφείο του. 

Ό ι στενοί συνεργάτες του γνώρι
ζαν το «χόμπι» αυτό του «προέ
δρου». Είναι „χαρακτηριστικό ότι 
όταν επήλθε η ρήξη μεταξύ του 
«προέδρου Κοσκωτά» και του 
διευθυντή των «24 Ωρών» θ. Κα- 
λούδη, ο τελευταίος απευθυνόμε
νος στον Κοσκωτά είπε: «Μπορώ 
να έχω τις προσωπικές μου κασέ
τες, παρακαλώ;».

Α ΥΤΟΙ που χωρίς αμφιβολία 
ξέρουν τα περισσότερα εί- 

,ναι και κάποιοι άλλοι Καλούδη- 
1 δες, οι αδελφοί Γιώργος και Κώ
στας και η σύζυγος του τελευταίου 
κυρία Καλούδη-Καριώτη. Υπεύ

Το θρίλερ των παρακολουθήσεων και της προσέγγισης των πολιτικών

0  ίσιος της αράχνης
θυνος δημοσίων σχέσεων της 
«Γραμμής», και συναφών εξυπηρε
τήσεων, ο Γιώργος Καλούδης, επι
κεφαλής της προσωπικής φρουράς 
του Κοσκωτά ο αδελφός του Κώ
στας (ο οποίος οπλοφορούσε και 
οπλοφορεί) και διαχειρίστρια των 
προσωπικών λογαριασμών (λογι
στικού χαρακτήρα) η κυρία, απε- 
μακρύνθησαν και οι τρεις από τη 
«Γραμμή» στις αρχές του καλοκαι
ριού, μετά από μια υπόθεση εκβια
σμού. «Τα χωλόπαιόα» έλεγε γι’ 
αυτούς εκνευρισμένος ο «δόκτωρ», 
που υποχρεώθηκε να τους «αποζη
μιώσει» με αρκετά εκατομμύρια.

Στέλεχος παλαιότερα των επι
χειρήσεων της οικογένειας Τσά- 
τσου, ο Γ. Καλονδης θα γνωρίσει 
στον Κοσκωτά τον φίλο του Πρω
θυπουργού κ. Γ. Λούβαρη, που 
υπήρξε και αυτός διευθυντικό στέ
λεχος των επιχειρήσεων Τσάτσου. 
Ο Γ. Λούβαρης παραδέχεται ότι 
πράγματι γνωρίστηκε με τον απα
τεώνα μέσω του Γ. Καλονδη. Ο 
τελευταίος διατηρεί επαφές και με 
το στρατόπεδο της ΝΔ και ήταν 
αυτός που νωρίτερα είχε φέρει σε 
επαφή τον Κοσκωτά με τον βου
λευτή της ΝΔ κ. Στέφανο Μάνο. 
'Ανθρωπος της νύχτας, ο Γ. Κα
λονδης φρόντιζε και για διάφορες 
«μικρές ανθρώπινες αδυναμίες» 
τις οποίες δεν μπορούσε να ικανο
ποιήσει μόνος του ο πολυάσχολος 
τραπεζίτης.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το 
γεγονός ότι ο Γ. Καλονδης είναι ο 
άνθρωπος που γνώρισε στον Κο
σκωτά έναν ιδιαιτέρως χρήσιμο 
υπουργό που ασχολείται με τα 
οικονομικά υπουργεία, μέσω της 
φιλίας του με τη σύζυγο του 
υπουργού. Εγράφη ότι το γνωστό 
από τις επισκέψεις του Πρωθυ
πουργού εστιατόριο «Πίκολο Μό- 
ντο» ανήκει στον Γ. Καλονδη, 
αλλά ο αδελφός του κ. Κ. Καλον
δης μάς πληροφόρησε ότι κάνει 
μόνο τις δημόσιες σχέσεις του μα
γαζιού. Προχθές Παρασκευή, στη 
1 το πρωί, «Το Βήμα» επικοινώνη
σε με το πολυτελές εστιατόριο για 
να πάρει την απάντηση ότι «ο 
Γιώργος μάλλον δεν θα περνούσε 
από το μαγαζί σήμερα».

Οπως κι αν έχουν τα πράγματα, 
το «Π.Μ.» παραμένει το «μαγαζί 
τον κ. Παπανδρέον», στο οποίο 
άλλωστε γευμάτιζε με την προανα- 
φερθείσα σύζυγο του υπουργού, με 
την οποία διατηρούσε φιλικές σχέ
σεις λίγο πριν την εδραίωση της 
σχέσης του με την κ. Δήμητρα 
Λιάνη. Στο ίδιο μέρος 0 Γ. Καλού- 
δηςσυναντούσε τον πρωθυπουργι- 
κό φίλο κ. Γ. Λούβαρη. Τρεις 
διαφορετικοί συνεργάτες του Κο

σκωτά μάς βεβαίωσαν ότι όταν είχε 
προβλήματα με τους ελέγχους στην 
Τράπεζα συνήθιζε να λέει μπροστά 
στους συνεργάτες του: «Άσε να 
βάλω τον Καλονδη να πάρει τηλέ
φωνο τη...» (σύζυγο του 
υπουργού).

Ο Κώστας Καλονδης, προσωπι
κός σωματοφύλακας του Κοσκω
τά, φέρεται να είναι ο κύριος 
μεταφορεύς των προσωπικών χρη
ματαποστολών του “δόκτορος”, 
πράγμα το οποίο ο ίδιος διαψεύ- 
δει. «Κολλημένος» στον Γ. Κοσκω
τά 20 ώρες το 24ωρο, γνωρίζεται 
και αυτός με τον Γ. Λούβαρη από 
τα παλιά χρόνια, τότε που ο τελευ
ταίος ήταν διευθυντικό στέλεχος 
στην ΑΓΕΤ και ο πρώτος υπάλλη
λος της Ελληνικής Εταιρείας Σκυ
ροδέματος, θυγατρικής της ΑΓΕΤ. 
Μετά την παραλαβή των χρημάτων 
του «εκβιασμού» από τον Κοσκω
τά, ο Κ. Καλούδης παίρνει από 
αρχές Ιουλίου την άδειά του, για 
να επανεμφανισθεί «αιφνιδίως» 
στο γραφείο του Κοσκωτά στην 
Τράπεζα Κρήτης στο τέλος του 
δεύτερου δεκαημέρου του Ιουλίου, 
τις ημέρες που ετοιμάζεται μία 
ακόμα χρηματαποστολή «σε σα
κούλες». Παρ’ ότι ο Κοσκωτάς έχει 
στα χέρια του την παραίτηση του 
Κώστα Καλούδη ήδη από την επο
χή που έχει δώσει τα χρήματα στην 
οικογένεια, δεν θα την καταθέσει 
ποτέ κι έτσι ο σωματοφύλακάς του 
εμφανίζεται ξανά στην Τράπεζα, 
λίγο καιρό πριν τοποθετηθεί ο 
επίτροπος. «Αυτό το παλιόπαιδο 
τα ξέρει όλα γιατί αντός χονβάλα- 
γε τα περισσότερα λεφτά», λέει 
πρόσωπο του στενού οικογενεια
κού περιβάλλοντος του Γ. Κοσκω
τά. Σε συνομιλία που είχε «Το 
Βήμα» μαζί του, ο Κ. Καλούδης 
διέψευσε όλα τα προηγούμενα, πε-
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Ποια είναι τα 
πρόσωπα-κλειδιά 
και ποιος 
ο σκοτεινός 
ρόλος τους 
στην πλοκή της 
μεγάλης απάτης

ριοριζόμενος να πει οτι προΐστατο 
των επίσημων χρηματαποστολών 
της Τραπέζης Κρήτης.

Η κυρία Καλούδη-Καριώ τη εί
ναι αυτή που ξέρει τα περισσότερα 
σε ό,τι αφορά τις προσωπικές κα
ταθέσεις του Κοσκωτά και τις διά
φορες εταιρείες του. Η ίδια διαχει
ριζόταν την υπόθεση της «σκοτει
νής» εταιρείας του Λουξεμβούρ
γου «Μεντιτφίν» και εν γνώσει 
όλων των προσωπικών λογαρια
σμών του «τραπεζίτη» ήταν σε θέση 
να ζητήσει ανταλλάγματα απο τον 
Κοσκωτά προκειμένου να διατη
ρήσει τη σιωπή της. Δεν είναι 
άλλωστε τυχαίο ότι τα χρήματα 
δίδονται από τον Κοσκωτά στην 
οικογένεια την εποχή που στις 
αρχές καλοκαιριού η υπόθεση Κο
σκωτά μπαίνει στην τελική της 
ευθεία και διατάσσεται ο πρώτος 
ουσιαστικά διαχειριστικός έλεγχος 
στην Τράπεζα Κρήτης.

Η  μεταφορά  
επιστολών

ΜΩΣ ο Γ. Καλούδης εκτε- 
λεί την περίοδο Σεπτεμ

βρίου 1986-Σεπτεμβρίου 1987 και 
μιαν άλλη αποστολή: τη μεταφορά 
επιστολών και μηνυμάτων από τον 
Κοσκωτά στον Πρωθυπουργό. Αυ
τός, λόγου χάριν, είναι εκείνος που 
μεταφέρει την επιστολή Κοσκωτά 
που αναφέρεται στην αγορά της 
Τραπέζης Κεντρικής Ελλάδος και 
την παραδίδει στον τότε οικονομι
κό σύμβουλο του Πρωθυπουργού 
κ. I. Παπανικολόον.

Από το φθινόπωρο του 1987 τα 
καθήκοντα του ταχυδρόμου ανα
λαμβάνει ο φίλος του Πρωθυπουρ
γού κ. Λούβαρης. Στο σημείο αυτό 
εμπλέκεται κι ένας άλλος Καλού
δης, ο θοδωρής, διευθυντής τόυ 
«ΕΝΑ» και των «24 Ωρών» αργότε
ρα, ο οποίος επικοινωνεί με τον κ. 
Γ. Παπανδρέου και του υπογραμ
μίζει ότι «ο Πρωθυπουργός πρέπει 
να επιδείξει τη δέουσα προσοχή». 
Με βάση τα στοιχεία που έχει 
υπόψη του «Το Βήμα», την εποχή 
εκείνη ο Λούβαρης μεταφέρει στον 
κ. Παπανδρέου τουλάχιστον τέσ
σερις επιστολές: μία περί τα τέλη 
Οκτωβρίου ’87 για τις «περιπέ
τειες» του συλληφθέντος στις ΗΠΑ 
Γ. Κοσκωτά, μία για τους ελέγχους 
στην Τράπεζα Κρήτης την άνοιξη 
του 1988, μία το καλοκαίρι για τις 
εισαγωγές συναλλάγματος που 
υποτίθεται ότι έχει κάνει ο απα- 
τεών, ενώ στην τελευταία κατα
γράφεται η διαμαρτυρία Κοσκωτά 
για την είσοδο επιτρόπου στην 
Τράπεζα Κρήτης.

Στα πλαίσια της υπόθεσης «κα
τοχή στοιχείων» από τον Κοσκωτά, 
άλλος υπάλληλός του αναφέρει ότι 
είχε δει ένα προσωπικό χαρτί πάνω

Ο κρατούμενος στις ΗΠΑ Γ. 
Κοσκωτάς. Είχε στήσει 
ολόκληρο δίκτυο 
παρακολουθήσεων

στο γραφείο του Κοσκωτά, λίγες 
μέρες πριν τοποθετηθεί επίτροπος 
στην Τράπεζα Κρήτης, στο οποίο ο 
«δόκτωρ» είχε σημειώσει: «Πολιτι
κοί: 2 δισεκατομμύρια»] Η προη
γούμενη πληροφορία έχει διασταυ
ρωθεί από στέλεχος της Τράπεζας 
που έχει γνώση των προσωπικών 
λογιστικών υποθέσεων Κοσκωτά. 
Η ίδια πηγή, στη διάρκεια συνομι
λίας μας, θυμήθηκε μιά φράση του 
Σταύρου Κοσκωτά, σε ανύποπτο 
χρόνο: «Τη βλέπεις τη μηχανή; 
(σ.σ.: υπερσύγχρονη εκτυπωτική 
μηχανή με καταληκτικό εξάρτημα 
κατάλληλο για εκτύπωση γιγα- 
ντοαφισών) Μας βάλανε οι... πολι
τικοί και την αγοράσαμε»].

Ο Κοσκωτάς δεν διστάζει να 
μιλάει ανοιχτά («δεν φοβάμαι τί
ποτα, τους κρατάω») σε τρεις αν
θρώπους, από τους οποίους ο ένας 
εξομολογείται: «Μου λέει ότι έχει 
κασέτα στην οποία συνομιλεί ο 
Ματζουράνης με τον... (αναφέρε- 
ται το όνομα στελέχους της Κυβερ- 
νήσεως), αλλά και άλλη, όπου 
ακούγεται ο ίδιος ο Κοσκωτάς να 
λέει στους Ματζουράνη και Μετα- 
ξά, “πείτε στον δικό σας (;...) να μη 
με πουλήσει γιατί θα τον...”»! Ο 
συνομιλητής του «Βήματος» συνε
χίζει απαντώντας στο ερώτημα εάν 
είδε τον Κοσκωτά λίγο πριν απο- 
δράσει: «Ναι, τον είδα την Πέμπτη 
μόνο του για τρεις ώρες, ήμασταν 
οι δυο μας. Καταλαβαίνετε, είχα 
τις απορίες που είχαν όλοι, τον 
ρώτησα τι θα κάνεις, πρέπει να πω 
ότι ήταν εκνευρισμένος αλλά δεν 
τα είχε χαμένα. Μου είπε: “Με 
εγκατέλειψαν οι π ...”. Ποιοι, ρώ
τησα και απάντησε “ο... και ο ...”. 
Τι εννοείς; επέμεινα. Είχαν πάρει 
λεφτά από σένα; “Αν είχαν πά
ρει;” , νεύριασε εκείνος, εννοώντας 
ότι είχαν πάρει πολλά, και συνέχι
σε: “Φαντάσου ότι τον Ιούλιο μου 
ζήτησε ο... 500 εκατομμύρια και 
του τα ’στειλα με τον Κώστα”».

«Τα έστειλα 
μ ε τον Κώστα»

Π ΟΙΟΣ άλλος εκτός από τον 
«Κώστα» μετέφερε τα χρή

ματα σε εκείνους που κατονομάζει 
ο Κοσκωτάς και ισχυρίζεται ότι 
έχει τη δυνατότητα να το αποδεί
ξει; «Μου είπε ότι εκτός από τον 
Κώστα ήταν μεταφορείς και οι 
οδηγοί Γρυλλάκης και Τρικαλίτης, 
που ήταν και στη φρουρά του». 
Την ίδια ημέρα, ο Κοσκωτάς τού 
λέει: «Φαίνεται ότι ο... (κυβερνη
τικό στέλεχος) με τον... (παράγο
ντας του Τύπου) πάνε να φάνε 
βγάζοντάς με πράκτορα της CIA», 
ενώ την επομένη, Παρασκευή 4 
Νοεμβρίου, η αισιοδοξία που επι
κρατούσε στην Παλλήνη ύστερα 
από την μη προφυλάκιση του Κο-

σκωτά καταρρέει. Αιτία, η παρέμ
βαση του τότε αντιπροέδρου της 
Κυβερνήσεως και υπουργού Δι
καιοσύνης κ. Αγ. Κουτσόγιωργσ 
που διηρωτήθη γιατί ο ανακριτή? 
έδωσε 11 ημέρες προθεσμία στο 
Κοσκωτά να απολογηθεί, ενώ είθ 
σται να δίδονται δύο ημέρες.

Από το πρωί σταμάτησαν vu 
φθάνουν σουβλάκια, μπύρες και 
πίτσες, όπως συνέβαινε τις προη
γούμενες ημέρες για να πεισθεί το 
προσωπικό ότι όλα πάνε καλά, και 
ο Κοσκωτάς έξαλλος εξύβριζε χυ
δαία τον κ. Κουτσόγιωργα: «Με 

. εγκατέλειψε και θα τον εκδικηθώ», 
χρησιμοποιώντας μάλιστα και επι
χειρήματα: «Στους Τσάτσους είχα
νε δώσει 2 μήνες προθεσμία, στην 
Εταιρεία Δολοφόνων 15 μέρες και 
σε μένα...». Ό σο για την μη προ
φυλάκιση, ο Κοσκωτάς ήταν βέ
βαιος από ημέρες και το διατυμπά
νιζε: «Εγώ φυλακή δεν μπαίνω», 
ενώ εάν κατά τη διάρκεια της 
ακροαματικής διαδικασίας «κάτι 
δεν πήγαινε καλά και διαφαινόταν 
περίπτωση προφυλάκισης» είχε 
ζητήσει από τον δικηγόρο του «να 
του κάνει νόημα», όπως αναφέρει 
στο «Βήμα» συνοδός του απατεώ- 
νος.

Σύμφωνα με έναν εκ των συνομι
λητών μας, ο Κοσκωτάς «εξαφανί
ζεται ουσιαστικά μετά τις 9 το 
βράδυ της Παρασκευής», όταν επι
χειρούν να μπουν στο προσωπικό 
του γραφείο στελέχη της «Γραμμής 
Α.Ε.» και η γραμματεύς του δεν το 
επιτρέπει λέγοντας ότι «ο κ. Πρόε
δρος κοιμάται»] Από τη στιγμή που 
άρχισε η παρακολούθηση της 
«Γραμμής» στην Παλλήνη για να 
μην αποδράσει ο Κοσκωτάς, ενο
χλήθηκαν εργαζόμενοι και στελέχη 
της εταιρείας που ζήτησαν από τον 
«δόκτορα» να επέμβει για να γίνει 
«διακριτικότερη η παρακολούθη
ση». Όμως εκείνος ήθελε να είναι 
εκεί τα «Ibiza» της ΕΥΠ: «Ά σ’ 
τους να είναι εδώ, θέλω να με 
φυλάνε, κινδυνεύω». Ποιος σ’ το 
είπε αυτό; ρωτά ο συνομιλητής 
μας, και ο Κοσκωτάς: «Ο Ρουμε
λιώτης (εκ των προϊσταμένων τότε 
της Κρατικής Ασφαλείας) το είπε, 
ότι κινδυνεύω από τη “17 Νοέμ
βρη” και ότι μπορεί να απαγάγουν 
τα παιδιά μου, γι’ αυτό τα έδιωξα». 
Ο συνεργάτης του όμως επιμένει: 
«Αυτά περί “17 Νοέμβρη” ο Κο
σκωτάς μάλλον τα θεωρούσε βλα
κείες, άσχετο αν τα έλεγε για 
άλλους λόγους. Πιο πολύ φοβόταν 
τις μυστικές υπηρεσίες. Αυτό όμως 
που είναι σίγουρο είναι ότι είχε 
αποφασίσει να φύγει μέρες πριν 
την απόδρασή του. Έκανε “πρό
βες εξαφάνισης” και θα σας πω 
πώς: επί δύο ημέρες, Τρίτη και 
Τετάρτη 1 και 2 Νοεμβρίου, έμεινε 
κλεισμένος στο σπίτι του στην Εκά- 
λη. Με φώναξε να πάω εκεί, φθά
νω, και τι βλέπω; Ό λ ι\ κλειστά; 
πόρτες, παράθυρα, τζάμια, παρα
θυρόφυλλα. Τι έγινε, λέω, έφυγε; 
Ήταν εκεί και καθόταν μέσα, μέρα 
μεσημέρι με τα φώτα αναμμένα. 
Του λέω: Γιατί δεν ανοίγεις κάτι; 
“ι Ασε”, μου λέει, “μου είπαν να 
κλείσω, μη με πυροβολήσουν απ’- 
έξω”».

Μετά, ακολούθησε η «εσωτερική 
εξαφάνιση» στην Παλλήνη και 
ύστερα η απόδραση. Για την τελευ
ταία, η ίδια πηγή πιστεύει ότι από 
πλευράς διωκτικών αρχών επεδεί- 
χθη μια «διακριτική ανοχή».

[Ο γνωστός I. Ματζουράνης δεν 
διορίσθηκε γεν. γραμματέας στο 
υπουργείο Προεδρίας από τον κ. 
Μένιο Κουτσόγιωργα, αλλά αμέ
σως μετά τον ανασχηματισμό του 
Ιανουάριου 1984, οπότε ο κ. Κου- 
τσόγιωργας ανέλαβε το υπουργείο 
Εσωτερικών. Η διευκρίνιση είναι 
απαραίτητη ύστερα από την λαν
θασμένη περί του αντιθέτου ανα
φορά στο φύλλο της περασμένης 
Κυριακής],
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