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ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ...

Κ ΑΠΟΤΕ ο Γ ιώργος Κοσκωτάς επιχεί
ρησε να περάσει λαθραία από το 
τελωνείο του αεροδρομίου ένα δη

μοσιογραφικό «μαγνητοφωνάκι». Έγινε 
όμως αντιληπτός και του ζητήθηκαν εξη
γήσεις. Εκλήθη τότε κάποιος «ισχυρός» 
και είπε στον έκπληκτο τελωνειακό: «Α
φήστε τον, είναι ο Κοσκωτάς». Αφού διέ
φυγε τις κυρώσεις, κρατώντας και το μα
γνητόφωνο, ο «συμπαθητικός χοντρού- 
λης» ανέκραξε: «Το πέρασα, το πέ
ρασα!».

Το περιστατικό αυτό, ένα ανάμεσα σε 
πολλά άλλα, δείχνει το πραγματικό βε
ληνεκές του ανθρώπου που αναστάτωσε 
το πανελλήνιο. Ο Γ. Κοσκωτάς ήταν ένας 
μικρομεσαίος απατεώνας, που ήρθε στην 
Ελλάδα από την Αμερική, εξοπλισμένος 
μόνο με μερικά εκατομμύρια και τις α
ναμφισβήτητες ικανότητάς του ως πλα- 
στογράφος.

Μόνο στην Ελλάδα του Ανδρέα Πα- 
πανδρέου ο Γ ιώργος Κοσκωτάς μπορού
σε να γίνει «τραπεζίτης» και μεγαλοαπα
τεώνας.

Αποκαλύπτουμε σήμερα μια άγνωστη 
πλευρά των δραστηριοτήτων του Κοσκω- 
τά και της Τράπεζας Κρήτης, το εμπόριο 
όπλων, κυρίως προς το Ιράν και το Ιράκ. 
Οι τεράστιες δυσχέρειες που υπάρχουν 
στο εμπόριο αυτό, το γεγονός ότι για να 
εξάγει η Ελλάδα όπλα σε μια χώρα απαι
τείται ο συντονισμός τριών υπουργείων

και πολλών άλλων υπηρεσιών, αποδει- 
κνύει ότι ο Κοσκωτάς δεν έδρασε μόνος 
του. Μόνο «υψηλά ιστάμενοι» και υπερά- 
νω πάσης υποψίας μπορούσαν να συντο
νίζουν το εμπόριο όπλων μέσω του Κο- 
σκωτά.
•  Ένα άκρως ενδιαφέρον στοιχείο είναι 
ότι οι πράκτορες της CIA που ήρθαν στην 
ΕΛλάδα προ ημερών — και η «Αυριανή» 
μας πληροφόρησε πρώτη γι’ αυτό —  δεν 
ήρθαν, όπως τεχνηέντως διαδόθηκε, για 
την υπόθεση Κοσκωτά, αλλά, σύμφωνα 
με ακριβείς πληροφορίες μας, που προ
έρχονται'από κυβερνητικούς κύκλους, 
με αποκλειστικό σκοπό να διερευνήσουν 
το εμπόριο όπλων από Ελλάδα προς Ιράν 
- Ιράκ. Νέοι μπελάδες μας βρίσκουν, χά
ρη στην... εξυπνάδα των κυβερνώντων...

Τι συνέβη όμως και με τις καταθέσεις 
των χρημάτων των δημόσιων οργανι
σμών στην Τράπεζα Κρήτης; Πώς μπο
ρούσε άραγε ο «άξεστος» και «συμπλεγ
ματικός» Κοσκωτάς να πείσει τους διοι
κητές των οργανισμών αυτών να καταθέ
τουν τα χρήματά τους στην τράπεζά του, 
χωρίς να το γνωρίζει η κυβέρνηση και ο ί
διος ο πρωθυπουργός;

Καταδείξαμε και στο προηγούμενο 
τεύχος ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου τα 
γνώριζε όλα. Η προκλητική όμως απάν
τηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο 
προηγούμενο δημοσίευμα του ΑΝΤΙ μας

υποχρεώνει να αποκαλύψουμε σήμερα 
μια άκρως ενδιαφέρουσα συνομιλία με 
τον «ταχυδρόμο».

Κατά τα άλλα, μάθαμε επίσης πως ξε
κίνησε η βιομηχανία των μηνύσεων εναν
τίον του ΑΝΤΙ.

•  Την ίδια μέρα που κυκλοφόρησε η έ
κτακτη έκδοση του ΑΝΤΙ ο Ανδρέας Πα
πανδρέου κάλεσε σε έκτακτη σύσκεψη 
τους εντιμότατους κ. Μένιο Κουτσόγιωρ- 
γα, Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, Αντώνη Λι- 
βάνη και Γιώργο Λούβαρη. Η σύσκεψη 
πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα δίπλα 
στο γραφείο του πρωθυπουργού στη 
Βουλή. Ο πρωθυπουργός δεν παρακάθη- 
σε, αλλά παρακολουθούσε τα διαδραμα
τιζόμενα, ενημερωμένος στο γραφείο 
του.

Κύριο θέμα της σύσκεψης ήταν να ε- 
κτιμηθούν οι επιπτώσεις για το κύρος 
της κυβέρνησης από τις αποκαλύψεις 
του περιοδικού και να εντοπισθεί η διαρ
ροή προς το ΑΝΤΙ. Μάθαμε επίσης ότι ό
λοι οι παρευρισκόμενοι, εκτός του Μέ- 
νιου Κουτσόγιωργα, δεν ήταν υπέρ της 
υποβολής μηνύσεων. Γι’ αυτό άλλωστε 
και ο Μένιος άργησε λίγο να υποβάλλει 
τη μήνυσή του. Αναγκάστηκε όταν η α
πρόσμενη υποδοχή του περιοδικού από 
το αναγνωστικό κοινό, δημιούργησε άλ
λα δεδομένα.

Τα «Λήαρ τζέτ» δεν είναι παντός καιρού

Τελικά τα μάτια μας φαίνεται πως δεν 
έχουν δει τίποτα ακόμα. Η συμφωνία για 
το δάνειο της Ίρβιγκ Τράστ προς την ε
ταιρεία του Κοσκωτά Μεντίτφιν, με ημε
ρομηνία 22.8.86 και ύψος δανείου 15 εκ. 
δολάρια, υπεγράφη και από την Κάθυ Κο
σκωτά. Αυτό βεβαίως το γνώριζε από την 
πρώτη στιγμή ο προσωρινός επίτροπος 
της Τράπεζας Κρήτης κ. Σπύρος Παπα- 
δάτος και συνακόλουθα η «ενδιαφερόμε- 
νη» ελληνική κυβέρνηση. Η μόνη ενέρ
γεια όμως που μέχρι στιγμής έχει γίνει 
είναι η μήνυση της Τράπεζας Κρήτης κα
τά Γιώργου, Κάθυ και Σταύρου Κοσκωτά, 
που απέφερε το «πάγωμα» των περιου
σιακών στοιχείων τους στις ΗΠΑ, με απο
τέλεσμα η Κάθυ, αν και είναι γνωστής 
διαμονής, να κυκλοφορεί ελεύθερη.

Αυτή η «παράλειψη» ίσως είναι η πιο 
μελετημένη από όλες τις καταγραμμένες 
παραλείψεις της ελληνικής κυβέρνησης 
αφού η Κάθυ είναι, σύμφωνα με όλα τα 
έγγραφα που έχει στην κατοχή του το 
ΑΝΤΙ, ο άνθρωπος κλειδί για την κίνηση 
των λογαριασμών Κοσκωτά στις ΗΠΑ. 
Ούτε και αυτή η παράλειψη όμως θα έχει 
το επιθυμητό αποτέλεσμα για τα ενδια
φερόμενο στελέχη της κυβέρνησης, α
φού οι λογαριασμοί Κοσκωτά στις ΗΠΑ 
θα ερευνηθούν διεξοδικά και χωρίς βέ
βαια την επιλεκτική δημοσιοποίησή τους 
από κάποιον «προσωρινό επίτροπο».

Οι ασκοί του Αιόλου έχουν ανοίξει και 
για τους γνωρίζοντες τα αεροναυπηγικά, 
τα Λήαρ Τζέτ δεν είναι παντός καιρού. 
Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που έχουν 
λάβει χρήματα από τους λογαριασμούς 
Κοσκωτά στην Μέρυλ Ληντς και την Ίρ- 
βιγκ Τράστ ή έχουν άλλως πως εξυπηρε
τηθεί στην αγορά π.χ. οροφοδιαμερισμά- 
των στο Μανχάτταν, δεν θα πρέπει να 
κοιμούνται ήσυχοι, αφού οι δοσοληψίες 
τους με τον «δόκτωρα» δεν εντάσσονται 
σε κανένα τραπεζικό πλαίσιο συναλλα
γών και δεν υπάρχει επαρκής εξήγηση 
που θα τις δικαιολογήσει. Βεβαίως και οι 
μεταφορές ποσών είναι σε μη ονομαστι
κούς λογαριασμούς, βεβαίως και υπάρ
χει τραπεζικό απόρρητο, βεβαίως και η 
Μέρυλ Ληντς και η Ίρβιγκ Τραστ έχουν 
κλειδαμπαρωθεί, οι διαρροές έχουν πε
ριοριστεί και τα στόματα έχουν κλείσει 
μετά το θόρυβο. Αλλά είναι σίγουρο ότι η 
παρελθούσα κίνηση των λογαριασμών 
της οικογένειας Κοσκωτά θα ξεψαχνι
στεί και ονόματα θα περιέλθουν στα χέ
ρια αμερικανικών δικαστικών παραγόν
των και ίσως και στη δημοσιότητα.

Η βδομάδα της κρίσεως έχει αρχή την 
19η Δεκεμβρίου, αφού τότε θα συζητηθεί 
η αίτηση αναίρεσης του εισαγγελέα 
Ρούντολφ Τζουλιάνι και του βοηθού ει
σαγγελέα Χάουαρντ Σαπίρο για τη γνω
στή υπθεση «ΗΠΑ κατά Γ. Κοσκωτά».

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες ο κ. 
Σαπίρο, ο οποίος θα παρουσιάσει την α
ναίρεση, θα συνδέσει την παλιά υπόθεση 
Κοσκωτά για τις πλαστογραφίες σε λο
γαριασμούς κοινωνικών ασφαλίσεων με 
την υπόθεση «Τράπεζα Κρήτης κατά Κο
σκωτά» και την απόφαση της ομοσπον
διακής δικαστού Μίριαμ Σέντερμπαου να 
παγώσουν προσωρινά τα περιουσιακά 
στοιχεία της οικογένειας Κοσκωτά στις 
ΗΠΑ, καθώς και με την υπόθεση της έκδο
σης Κοσκωτά. Για την οποία, οι αμερικα
νικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα χαρτιά 
για την έκδοση δεν έχουν φτάσει, παρά 
τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις 
της ελληνικής πρεσβείας. Σύμφωνα με 
αρμόδιους για τις υποθέσεις αυτές νομι
κούς κύκλους, ο Κοσκωτάς θα παραμεί- 
νει στις ΗΠΑ έως ότου διερευνηθούν διε
ξοδικά μεταφορές και μεταβιβάσεις πε
ριουσιακών του στοιχείων καθώς βε
βαίως και το «πόθεν έσχε» για να εξακρι
βωθεί ποιες από αυτές είναι νόμιμες 

Η έκδοση της απαραίτητης δικαστικής 
απόφασης για έρευνα των λογαριασμών 
και δοσοληψιών Κοσκωτά σε Μέρυλ 
Ληντς και Ίρβινγκ Τραστ, καθώς και ό
που αλλού η έρευνα του δικηγόρου της 
Τράπεζας Κρήτης εντοπίσει, είναι σίγου
ρο ότι θα σημάνει το τέλος.

Μάρκος Κακλιδάκης 
Νέα Υόρκη
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Η μεγαλύτερη απάτη επί Ανδρέα 
Παπανδρέου δεν είναι ο Κοσκω- 
τάς. Είναι το εμπόριο όπλων στο ο

ποίο επιδόθηκαν από την πρώτη στιγμή 
που ανέλαβαν την εξουσία πρόσωπα 
του κυβερνητικού περιβάλλοντος με διά
μεσους τον Γιάννη Παπανικολάου (και 
τις διασυνδέσεις που είχε αποκτήσει ο 
«οικονομικός σύμβουλος» μέσω του Κα- 
σόγκι) τον Γιώργο Λούβαρη, τον Πόνο 
Βακάλη (μέσω της Τράπεζας Κρήτης αυ
τός ο τελευταίος) και άλλους, γνωστούς 
και μη εξαιρετέους.

Το εμπόριο όπλων είναι η μεγαλύτερη 
απάτη επί Ανδρέα Παπανδρέου όχι μόνο 
εξαιτίας των αμύθητων ποσών που συγ
κεντρώθηκαν με αυτό τον τρόπο, αλλά 
κυρίως επειδή διεξήχθη στο όνομα της 
«ΕΙΡΗΝΗΣ». Οι φιλειρηνικές μεγαλοστο- 
μίες δεν ήταν τίποτε άλλο από το μελάνι 
της σουπιάς που κάλυπτε το λαθρεμπό
ριο όπλων προς το Ιράν, τη Χιλή και τη 
Νότια Αφρική, σε χώρες δηλαδή που εί
χε απομονώσει η παγκόσμια κοινότητα. 
Οι πρωθυπουργικές διακηρύξεις αποδεί
χθηκαν πιο υποκριτικές και αδίστακτες 
και από αυτές ακόμα του αμερικάνικου 
ιμπεριαλισμού που «καταδίκαζαν».

Το εμπόριο όπλων προς το Ιράν, το Ι
ράκ, τη Νότια Αφρική, τη Χιλή και άλλες 
χώρες, σε συνδυασμό με τις τεράστιες 
«μίζες» από την «αγορά του αιώνα» και 
τον εξοπλισμό των ελληνικών Ενόπλων 
Δυνάμεων ήταν η πηγή από όπου προήλ
θαν τα «πρώτα χρήματα», τα ποσά που 
συγκεντρώθηκαν με τους κόπους ανθρώ
πων, όπως ο Γιώργος Λούβαρης και αρ
γότερα «επενδύθηκαν» στον Κοσκωτά. Ο 
τελευταίος ήταν μόνο ο «τραπεζίτης» και 
ο «διαχειριστής».
Το «Ιρανγκαίητ» του Ανδρέα 
και του Κοσκωτά

Στην πρόσφατη έκτακτη έκδοση του 
ΑΝΤΙ γράφαμε: «Η μεγαλύτερη διαφθορά 
της κυβέρνησης και του πρωθυπουργι- 
κού περιβάλλοντος σημειώθηκε με την 
εξαγωγή όπλων της ΕΒΟ κατά τη διάρ
κεια της ιρανο-ιρακινής σύρραξης. Οι 
συναλλαγές έγιναν μέσω της Τράπεζας 
Κρήτης. Γιατί άραγε;». Αποκαλύπτουμε 
σήμερα πώς και γιατί μεσολάβησε η Τρά
πεζα Κρήτης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΕίΠΟΡΟΣ
Μ»α από τις υποθέσεις λαθρεμπόριου 

όπλων στην οποία αναμίχθηκε ο Κοσκω- 
τάς και η Τράπεζα Κρήτης αφορά την ε
ξαγωγή οβίδων της ΕΒΟ στο Ιράν, αξίας 
πολλών δισεκατομμυρίων δραχμών. Τη 
«δουλειά» έκλεισε ο Ιρανός υπήκοος κ. 
Νατζίμπι, σύζυγος της δικηγόρου Άννας 
Φιλιπποπούλου, γνωστής του αντιπροέ
δρου της Τράπεζας Κρήτης Πάνου Βακά
λη. Στην υπόθεση αυτή, ο κ. Βακάλης και 
καθοδηγήθηκε και δεν έδρασε μόνος 
του.

Ο κ. Νατζίμπι κρύβεται πίσω από την ε
ταιρεία «Τζαμίντ» η οποία το 1985 πλη
σίασε την ΕΒΟ υποστηρίζοντας ότι ήθελε 
ένα φορτίο όπλων για την Ταϋλάνδη. Έ
δειξαν μάλιστα και ένα «πιστοποιητικό 
τελικού χρήστη» της Ταϋλάνδης. Ο τότε 
πρόεδρος της ΕΒΟ κ. Βικέντιος Αρσένης 
ζήτησε από τον τότε υπουργό Εμπορίου 
άδεια εξαγωγής αναφέροντας όμως τις 
υποψίες του ότι υπήρχε περίπτωση τα ό
πλα να καταλήξουν στο Ιράν. Ποιος ήταν 
υπουργός Εμπορίου; Κανείς άλλος από 
τον Γ. Κατσιφάρα ο οποίος προφανώς ε
νημερώθηκε και ενέκρινε την άδεια εξα
γωγής.

Στη συνέχεια — όλα αυτά γίνονται το 
1985—  η «Τζαμίντ» ζήτησε μια «εγγυητι
κή επιστολή καλής εκτέλεσης» από την 
ΕΒΟ και απαίτησε να κατατεθεί στην Τρά- 
πεζα Κρήτης του Κοσκωτά. Μέχρι τότε η 
ΕΒΟ έκανε τις δουλειές της μόνο μέσω 
της Εμπορικής Τράπεζας. Η «Τζαμίντ» ό
μως απαίτησε η δουλειά να γίνει μέσω 
της Τράπεζας Κρήτης όχι μόνο επειδή η 
σύζυγος του Νατζίμπι ήταν η γνωστή του 
Βακάλη, αλλά και επειδή θα ήταν έτσι 
ποιο εύκολη η διακίνηση της «μίζας», 
που έφτασε τα πολλά δισεκατομμύρια 
δραχμές.

Ποιοι ενεπλάκησαν; Ο τότε υφυπουρ
γός Άμυνας αρμόδιος για τις προμή
θειες Τάσος Σεχιώτης, ο υπουργός Εξω
τερικών Κ. Παπούλιας, ο υπουργός Εμ
πορίου Γ ιώργος Κατσιφάρας, ο διευθυν
τής της ΥΠΟΒΙ στρατηγός X. Τσαγκαρά- 
κης και φυσικά ο ίδιος ο πρωθυπουργός 
Ανδρέας Παπανδρέου.

Ο Νατζίμπι ήρθε στην Ελλάδα μαζί με 
έναν άλλο άνθρωπο του Σάχη, τον Χατζή 
Ντάι — θα αναφερθούμε στη συνέχεια 
στον τελευταίο—  και άρχισαν να οργα
νώνουν το λαθρεμπόριο όπλων προς τα 
νέα αφεντικά τους, τους μουλάδες του 
Χομεϊνί. Την πρώτη μεγάλη δουλειά τους 
την έκλεισαν με την ΠΥΡΚΑΛ πριν από το 
1981, όταν η εταιρεία ανήκε ακόμα στον 
κ. Αθανασιάδη. Η δουλειά εκείνη ματαιώ
θηκε επειδή η αιώνια αντίπαλη της ΠΥΡ-1

ΚΑΛ, η ΕΒΟ, έπεισε τον τότε υπουργό Ά 
μυνας κ. Αβέρωφ να μην την εγκρίνει.

Έτσι, το δίδυμο Νατζίμπι - Χατζή Ντάι 
άλλαξε πολιτικούς προσανατολισμούς 
και πλησίασε το ΠΑΣΟΚ. Με την πείρα 
τους στα «λαδώματα» ανακάλυψαν ότι το 
πρωθυπουργικό περιβάλλον ήταν εύκο
λος στόχος.

Προηγούμενος αντιπρόσωπος της 
«Φεστ» στην Ελλάδα ήταν ο κ. Σωτηρλής 
μέλος του ΕΓ του ΠΑΣΟΚ και διευθύνων 
σύμβουλος της ΠΥΡΚΑΛ εκείνη την επο
χή. Και οι «υψηλά ιστάμενοι» που στήρι
ζαν τον κ. Λουκά δεν ήταν άλλοι από 
τους «γερμανούς» του ΠΑΣΟΚ που τους 
εμφανίζουν ως ανθρώπους του περιβάλ
λοντος Τσοχατζόπουλου.

Τροφοδότες του ρατσισμού
Τις τελευταίες ημέρες οι εφημερίδες 

έγραψαν ότι η ΠΥΡΚΑΛ έφερε από την ι
ταλική «Μπερέττα» 10.000 πιστόλια για 
να τα επανεξάγει στην Παραγουάη. Η ει
σαγωγή και η επανεξαγωγή όπλων στην 
Ελλάδα είναι παράτυπη σύμφωνα με τον 
ισχύοντα νόμο, αν σκοπός της δεν είναι η 
βελτίωση των όπλων σε κάποια από τις 
ελληνικές πολεμικές βιομηχανίες.

Σύμφωνα πάντα με τις εφημερίδες, ο 
αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Άμυ
νας Στάθης Γ ιώτας «ερευνά» την υπόθε
ση για να εντοπίσει ποιος έδωσε την ά
δεια εισαγωγής των πιστολιών, εφόσον 
ο αρμόδιος υπουργός Εμπορίου κ. Νίκος 
Ακριτίδης «δεν ξέρει τίποτα».

Δεν χρειάζεται να «ψάξει» πολύ ο κ. 
Γ ιώτας. Τα πιστόλια εισήχθησαν από την 
Ιταλία με εντολές ανθρώπων που είχαν 
τέτοια δύναμη ώστε να ξεπεραστεί κάθε 
εμπόδιο, για να εξαχθούν στην πραγμα
τικότητα στη ρατσιστική Νότια Αφρική. 
Μεσολαβητής στο παράνομο εμπόριο ό
πλων προς τη Ν. Αφρική είναι ο γνωστός 
«συλλέκτης» έργων τέχνης και φίλος του 
πρωθυπουργού Ίων Βορρές. Η δουλειά 
έγινε μέσω της Γενικής Τράπεζας, της 
μόνης ελληνικής Τράπεζας με την οποία 
συναλλάσσεται η Νότια Αφρική και της 
κρατικής πολεμικής βιομηχανίας της χώ
ρας αυτής ARMSCOR.

Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει από χρόνια διε
θνές εμπάργκο όπλων στη Ν άτια Αφρική. 
Αποκαλύπτεται έτσι ότι επί Ανδρέα Πα
πανδρέου η κυβέρνηση δεν ενέχεται μό
νο σε μια απάτή τοπικής φύσης, αλλά 
στους κόλπους της κάλυψε έμπορους ό
πλων που εξαπατούν τη διεθνή κοινότη
τα και καταστρατηγούν τους διεθνείς κα
νό νες για ολίγα αργύρια.

Φυσικά δεν έδιναν μόνο «μίζες». Ο

Νατζίμπι είχε αποσύρει κεφάλαια — αλ
λά και είχε δανειοδοτηθεί για δραστη- 
ριότητές του σε άλλους τομείς—  από 
την Εμπορική Τράπεζα. Σε ανταπόδοση, 
με τη μεσολάβηση του Βακάλη, ο Κοσκω- 
τάς χρηματοδότησε με πολλά εκατομμύ
ρια την οικοδομική εταιρεία ΑΤΛΑΣ που α
γόρασε κάποια στιγμή ο Νατζίμπι. Ο κυ
βερνητικός επίτροπος θα πρέπει να ε
ρευνήσει πώς χρηματοδοτήθηκε η ΑΤΛΑΣ 
τη στιγμή που δεν διέθετε, όπως λέγε
ται, την απαραίτητη φερεγγυότητα.

Η συμμετοχή της Τράπεζας Κρήτης 
και ο ρόλος του κ. Βακάλη στο λαθρεμ
πόριο όπλων αποδεικνύει και ένα άλλο 
σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης Κο
σκωτά. Ο Κοσκωτάς δεν ήταν αυτός που 
τα οργάνωσε όλα, ήταν μόνο το ενεργού- 
μενο και ο συνέταιρος, στην καλύτερη 
περίπτωση.

Για να εξαγάγει η Ελλάδα όπλα στο Ι
ράν χρειάζεται η κοινή απόφαση τριών υ
πουργών, των Εξωτερικών, Άμυνας και 
Εμπορίου, εκτός από τη συναίνεση του 
προέδρου της αρμόδιας πολεμικής βιο
μηχανίας και της ΥΠΟΒΙ. Ο Κοσκωτάς δεν 
ήταν σε θέση να συντονίσει όλους αυ
τούς. Ο συντονισμός γινόταν μέσω του κ. 
Βακάλη, ο οποίος έπαιρνε εντολές από 
ψηλά.

Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα ο 
Κοσκωτάς δεν ασχολιόταν καθόλου με 
την Τράπεζα και είχε αφοσιωθεί ολοκλη
ρωτικά στον Ολυμπιακό. Στην Τράπεζα 
τον είχε αντικαταστήσει ο κ. Βακάλης, ο 
μόνος που μπορούσε να διεκπεραιώσει 
υποθέσεις όπως η αφαίμαξη των καταθέ
σεων των δημόσιων οργανισμών.

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να κάνου
με ένα «φλας μπακ» με πρωταγωνιστή 
τον Χατζή Ντάι, για να κατανοηθεί καλύ
τερα πώς ο Ανδρέας Παπανδρέου ενε- 
πλάκη εξαιτίας της έλλειψης ανιδιοτέ
λειας από τους έμπορους όπλων.

Στο τχ. 327 (26.9.1986) γράφαμε ότι ο 
πρώην πρεσβευτής της Αυστρίας στην 
Ελλάδα Χέρμπερτ Άμρυ πέθανε στις 
21.7.1987 κάτω από περίεργες συνθήκες 
(μάλλον δηλητηριασμένος, όπως τουλά
χιστον ισχυρίζονται αυστριακές πηγές) 
όταν προσπάθησε να εμποδίσει την εξα
γωγή πυροβόλων της αυστριακής εται
ρείας «Φεστ» προς το Ιράν μέσω της Ελ
λάδας. Πριν πεθάνει ο Άμρυ είχε συνο
μιλήσει επί δίωρο με τον Χατζή Ντάι.

Αντιπρόσωπος της «Φεστ» στην Ελλά
δα ήταν εκείνη την εποχή ο κ. Γιώργος 
Λουκάς, ο οποίος με την κάλυψη υψηλά ι- 
στάμενων στελεχών του ΠΑΣΟΚ προσπα
θούσε να οργανώσει το λαθρεμπόριο ό-

ΟΠΛΩΝ
του Βασίλη Ζήση

πλων από την Αυστρία προς το Ιράν. Η 
νομοθεσία της Αυστρίας απαγορεύει τις 
εξαγωγές όπλων σε εμπόλεμες χώρες.

Να προσθέσουμε ότι επί Ανδρέα Πα
πανδρέου οπλίστηκε ένα ρατσιστικό κα
θεστώς που δολοφονεί τους αντιπάλους 
του; Δεν χρειάζεται. Θα συμφωνήσουμε 
μόνο με τον Ίωνα Βορρέ, που σε ανύπο
πτο χρόνο μας δήλωνε, ανάμεσα σε πίνα
κες γνωστών Ελλήνων ζωγράφων, ότι «η 
ηθική είναι μια πολύ ελαστική έννοια».

Την αγοραπωλησία συντόνισε ο διευ
θυντής της Υπηρεσίας Πολεμικής Βιομη
χανίας (ΥΠΟΒΙ) του υπουργείου Άμυνας, 
στρατηγός X. Τσαγκαράκης, ουσιαστικό 
αφεντικό της ΠΥΡΚΑΛ και στενός φίλος 
του πρωθυπουργού, από την εποχή του 
«πραξικοπήματος της πυτζάμας». Τότε ο 
κ. Τσαγκαράκης πλησίασε τον Ανδρέα 
Παπανδρέου, που εθεωρείτο ήδη ο μελ
λοντικός πρωθυπουργός της Ελλάδας, έ
δωσε πληροφορίες για τον Μπόλαρη και 
το «πραξικόπημα» και δέχτηκε να κατα
θέσει στο δικαστήριο.

Η εξέλιξη για τον κ. Τσαγκαράκη θα ή
ταν η τοποθέτησή του σε μια «καλή θέ
ση» του υπουργείου Άμυνας, όταν το ΠΑ
ΣΟΚ θα κέρδιζε τις εκλογές. Η θέση αυτή 
βρέθηκε στην «ενδιαφέρουσα» ΥΠΟΒΙ. Έ
τσι ο Τσαγκαράκης ανέλαβε για λογαρια
σμό του Ανδρέα Παπανδρέου τον έλεγ
χο του κυκλώματος της Πολεμικής Βιο
μηχανίας και ο πτέραρχος Νίκος Κουρής 
τον έλεγχο των γαλονάδων. (Και ο τελευ
ταίος, αν και γνωστού χουντικού παρελ
θόντος, είχε κάνει κάποιες «πληροφορια
κές εξυπηρετήσεις» στον Ανδρέα Πα
πανδρέου, όταν ήταν στην αντιπολίτευ
ση).

Ο Ίων Βορρές είναι φίλος του πρωθυ
πουργού από παλιά και έχουν ζήσει και 
οι δύο στον Καναδά. Προσωπικός φίλος 
του Ευάγγελου Αβέρωφ κάποτε, μετά το 
1981 έγινε εύκολα ο ευνοούμενος έμπο
ρος όπλων του Ανδρέα Παπανδρέου και 
ο ευνοούμενος συλλέκτης της Μελίνας 
Μερκούρη. Στο μουσείο που διατηρεί ο κ. 
Βορρές στην Παιανία ήταν πάντα ευ- 
πρόσδεκτες οι διάφορες οργανώσεις 
του ΠΑΣΟΚ που ήθελαν να οργανώσουν 
κάποια εκδήλωση ή δεξίωση.

Έχουμε αποκαλύψει την πραγματική ι
διότητα του Ίωνα Βορρέ ως εμπόρου ό
πλων από το τεύχος 311 της 28.2.1986. 
Γράφαμε τότε ότι ο συλλέκτης είναι και 
επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα της 
νοτιοαφρικανικής βιομηχανίας όπλων 
ΑΘΜΒΟΟΘ. Με τα χρήματα της ΑθΜβΟΟθ ο 
Βορρές απέκτησε τον έλεγχο της ελληνι
κής βιομηχανίαςπυρομαχικών ΕΛΒΙΕΜΕΚ

και τη χρησιμοποίησε για την παράνομη 
εξαγωγή όπλων.

Στα τεύχη 334, 335 και 351 εξάλλου α
ποκαλύψαμε με ντοκουμέντα ότι η ΕΛΒΙΕ- 
ΜΕΚ, η ΠΥΡΚΑΛ και η ΕΒΟ χρησιμοποιού
σαν πλαστά έγγραφα, που υπέγραφε 
πάντα ο Τσαγκαράκης, για να κάνουν ε
ξαγωγές όπλων και πυρομαχικών προς 
το Ιράν. Το κόλπο γινόταν ως εξής: Ο κ. 
Τσαγκαράκης υπέγραφε ένα πιστοποιη
τικό που λέγεται Πιστοποιητικό Τελικού 
Χρήστη» (End User Certificate) που βε
βαίωνε ότι τα όπλα είχαν για προορισμό 
την Ελλάδα. Οι τρεις βιομηχανίες αγόρα
ζαν τα όπλα από χώρες που είχαν εμπάρ
γκο προς το Ιράν, τα φόρτωναν σε ένα 
καράβι και είτε άλλαζαν τη ρότα του κα
ραβιού, είτε τα έστελναν μέσω Λιβάνου 
και Συρίας, στο Ιράν.

Σε μια περίπτωση ο αδελφός του προέ
δρου της Συρίας Ριφάτ Άσσαντ έστειλε 
στον κ. Τσαγκαράκη ένα πιστοποιητικό 
που βεβαίωνε ότι ήθελε από την ΠΥΡΚΑΛ 
όπλα για τις μυστικές υπηρεσίες της Συ
ρίας. Τα όπλα κατέληξαν πάλι στο Ιράν. 
Ως γνωστόν η Συρία των Άσσαντ ήταν ε
πί χρόνια στενός σύμμαχος του Ιράν, 
μπορούμε συνεπώς να εικάσουμε τι συ- 
ζητούσάν στις μυστικές συνομιλίες τους 
ο Χάφεζ Άσσαντ και ο Ανδρέας Παπαν
δρέου.

Δεν θα μάθουμε, ίσως, ποτέ τον αριθ
μό των προσωπικών καταθέσεων του Αν
δρέα Παπανδρέου. Ούτε και έχουμε τη 
διάθεση να πάμε στο μακρινό Καναδά 
για να εντοπίσουμε τα ακίνητα, που σύμ
φωνα με τον Κοσκωτά, αλλά και άλλες 
πληροφορίες, διαθέτει εκεί ο Ανδρέας 
Παπανδρέου και το περιβάλλον του. Ό 
λα αυτά όμως δεν έχουν πλέον καμία ση
μασία από τη στιγμή που,με όσα αποκα
λύπτουμε σήμερα, είναι γνωστή η προέ
λευση του μεγαλύτερου μέρους των χρη
μάτων που χρησιμοποιήθηκαν μέσω της 
Τράπεζας Κρήτης.

Από την αρχή μέχρι το τέλος αυτοί 
που κυβέρνησαν την Ελλάδα επί επτά 
χρόνια δεν δίστασαν, και όπως εμπορεύ
τηκαν την «Αλλαγή» εμπορεύτηκαν και 
την Ειρήνη.

Από όλες τις κομπίνες που έγιναν εν ο- 
νόματι της «Αλλαγής», το λαθρεμπόριο 
όπλων έχει τη μεγαλύτερη σημασία επει
δή μας εκθέτει διεθνώς. □
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ΜΕΓΑΛΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις κάποιον Μένιο ξετρυπώνεις

Στην έκτακτη έκδοση του ΑΝΤΙ, πριν 
τρεις βδομάδες, σημειώναμε ότι: ,

«Η μεγαλύτερη διαφθορά της κυβέρνησης 
και του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος ση
μειώθηκε με την εξαγωγή όπλων της εβο κατά 
τη διάρκεια της Ιρανο-ιρακινής σύρραξης. Οι 
συναλλαγές έγιναν μέσω της Τράπεζας Κρή
της. Γιατί άραγε; Οι μίξες που πληρώθηκαν

για αυτήν την εξαγωγή σε ανώτατα κυβερνητι
κά στελέχη φτάνουν τα τρία δισεκατομμύρια 
δραχμές — κατά ορισμένες πληροφορίες. Για 
την έγκριση εξαγωγής έχουν γνώση — και με 
το αζημίωτο όπως φαίνεται—  πέντε έως έξι υ
πουργοί. Πρέπει να έχουν σχέση με την Άμυ
να, το υπουργείο Εμπορίου και εκείνο της Ε
θνικής Οικονομίας, εκτός βέβαια και από τον ί
διο τον πρωθυπουργό».

Όπως και τα άλλα στοιχεία του ρεπορ
τάζ, η αναφορά στην πλευρά αυτή του 
πακέτου «σκάνδαλο Κοσκωτά» δεν ήταν 
τυχαία. Το περιοδικό έχει άφθονα στοι
χεία για τη μεθόδευση του εμπορίου ό
πλων που διεξήγαγε η ΕΒΟ στη διάρκεια 
της ιρανο-ιρακινής σύρραξης και των 
προμηθειών που εισπράχθηκαν και τις 
σχετικές μεθοδεύσεις.

Στο μεταξύ μας πρόλαβαν τα γεγονό
τα:
•  Την ημέρα που κυκλοφορούσε το πε
ριοδικό γνωστοποιήθηκε ότι ο αναπλη
ρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Στά
θης Γιώτας κατέθετε στον Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών μηνυτήρια αναφορά 
που αφορά σε μια σειρά παρανόμων πρά
ξεων πρώην στελεχών της ΕΒΟ. Έχουμε 
λόγους να πιστεύουμε ότι η σύμπτωση 
αυτή δεν είναι τυχαία — πολύ περισσότε
ρο μάλιστα αφού οι καταγγελλόμενες 
πράξεις είναι «μικροπαραπτώματα» σε 
σχέση με τις μεγάλες κομπίνες που αφο
ρούν το εμπόριο όπλων και τις προμή
θειες. Η μηνυτήρια αυτή αναφορά έγινε, 
κατά την άποψή μας, προκειμένου να α
ποπροσανατολιστεί το ενδιαφέρον της 
κοινής γνώμης από το μεγάλο σκάνδαλο 
των προμηθειών από το εμπόριο όπλων 
και την ανάμιξη της Τράπεζας Κρήτης. Η 
παρεμβολή της Τράπεζας του Κοσκωτά 
στις εργασίες της ΕΒΟ είναι «περίεργη», 
αφού από μια χρονική στιγμή μετατίθεν
ται αυτές οι εργασίες από τη Γενική Τρά
πεζα στην Τράπεζα Κρήτης.
•  Ο «Ταχυδρόμος» που κυκλοφορούσε 
εκείνη την εβδομάδα είχε αρκετές νύξεις 
γι’ αυτό που καταγγείλαμε ήδη, ότι δηλα
δή η Τράπεζα Κρήτης ήταν το «βαπορά
κι» της ΕΒΟ για τις προμήθειες. Το ρεπορ
τάζ του «Ταχυδρόμου» τέλειωνε ως εξής:

«Αυτά και άλλα πρόκειται να έρθουν 
στο φως. Πότε; Ίσως εδώ και τώρα».

Εμείς θα παρακολουθήσουμε την ανά
πτυξη αυτών των δημοσιεύσεων και θα 
συμβάλλουμε και με τα αρκετά ενδιαφέ
ροντα στοιχεία μας.

Στο μεταξύ θα μείνουμε σε ένα μόνο 
στοιχείο που μας δίνει το δικαίωμα να υ
ποβάλλουμε ένα ερώτημα και να παρα- 
καλέσουμε τον κ. Γ ιώτα να εξηγήσει κά
ποιες διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα 
σε ντοκουμέντο που δημοσιεύει ο «Ταχυ
δρόμος» και το πόρισμα - αναφορά του κ. 
υπουργού. Εμείς αυτές τις διαφορές τις 
χαρακτηρίζουμε λαθροχειρία.

Όπως θα παρατηρήσει ο αναγνώστης, 
ανάμεσα στη φωτοτυπία που δημοσιεύει 
ο «Ταχυδρόμος» και εκείνην της υπουρ
γικής αναφοράς, μεσολαβεί η παράλειψη 
δύο ονομάτων:
Περ. Σακκόπουλος και Αγγ. Καμενίδης.

Αυτό που εμείς σημειώνουμε είναι ότι 
ο δεύτερος — ο Άγγελος Καμενίδης—  
είναι κουνιάδος του Μένιου, αδελφός 
της γυναίκας του τέως (;) υπουργού Δι
καιοσύνης κ. Αλίκης Κουτσόγιωργα - Κα- 
μενίδη.

Αλήθεια, γιατί αυτή η διαγραφή κ. Γ ιώ
τα; Πάλι έβαλε το δακτυλάκι του ο κύ
ριος Μένιος σας;

Φ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ Α Ε

πβο<____Δ/vo n  Δ ιο ικ η τ ικ ο ύ /κ . I .  Χατήρα Η„ 1 5 /1 2 /1.987.

And--------Π .Δ .Σ ./Δ ο α  Στ. Καιιπάνη_________

Στα π λ α ίσ ια  των σ χ ετ ικώ ν  συμβάσεων εο νασ ίας  των m o  κΛχ. 
ανωτάτων ε π ιτ ε λ ικ ώ ν  Δ ιευ θυ ντ ικώ ν  στελεχών κα ι υ ι u vuvv i,- 
ρ ισ π  κ α ι α ντα μ ο ιβ ή  στην μ έχρ ι σήμερα συμβολή, εξα ίρ ετη  
επ ίδοση κ α ι απόδοσή των στο έργο της ε τ α ιρ ε ία ς ,  σε σ υ ν 
δυασμό με τ ις  νέες  πρόσθετες αυξημένες α ρμο δ ιότη τες  κα ι 
ευθύνες, σ τ ις  ευρύτερες ε π ιδ ιώ ξ ε ις  των α ν τ ικ ε ιμ ε ν ικ ώ ν  
στόχων της ε τ α ιρ ε ία ς ,  παρακαλώ όπως αναπροσαρμόσειε 
από 1ης Δεκεμβρίου  1987 τ ις  μ η ν ια ίε ς  αποδοχές των κατω
τέρω στελεχών ως ακολούθως :

ΜΙΣΘΟΣ ΕΞΟΔ. ΠΛΡ/ΩΣ ΕΞΟΔ.ΚΙΝ/ΟΣ ΑΥΤ/ΤΟ

ΔΡ. ΣΤ. ΚΑΜΙΙΑΝΗ 370.000 100.000 80 0 "'·

κ.ΚΑΔΜ.ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ 300.000 80.000 60.000 ΝΑΙ

κ . ΙΩΑΝ. ΧΑΤΗΡΑ 300.000 80.000 60.000 ΝΑΙ

κ . ΑΓΓ.ΚΑΜΕΝΙΔΗ 300.000 80.000 60.000 ΝΑΙ

κ . ΔΗΜ. ΧΑΛΑΤΣΑ ( ν . σ.) 300.000 80.000 60.000 ΝΑΙ

κ . ΔΗΜ.ΚΥΡΙΑΚΑΡΑΚΟΥ 300.000 80.000 60.000 ΝΑΙ

κIΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΑΟΥ 300.000 80.000 60.000 ΝΑΙ

κ.ΠΕΡ-ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΥ 300.000 80.000 6 0.000 ΝΑΙ

Εθεωρήθη μετά απο σχιΕιδική ν ο μ ική  γνωμάτευση

Ο Ν ομ ιτύ ς
m e  Ε . ίΓ σ ^ Λ ^ -  

4HHHIFI01 I. (στοάς

Νομικός Σύμβουλος του Δ.Σ της ΕΒΟ Α .Ε .

Το πρωτότυπο ντοκουμέντο όπως δημοσιεύεται στον «Ταχυδρόμο».

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ̂ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΗΝ. ΑΠΟΔΟΧΛΙ

1 . ΣΤΑΜΛΤΗΣ MIX,ΚΑΜΠΑΝΗΣ 25.9.1957 550.000
2 .ΚΑΔΜΟΣ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ 1.10.1958 440.000

3. ΔΗΜΙΙΤΡΙΟΣ ΧΑΛΑΤΣΑΣ 8.8.1951 440.000
4 . ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΗΡΑΣ 1.11.1958 440.000

5.ΔΗΜΗΤΡΙ0Σ ΚΥΡΙΑΚΑΡΑΚΟΣ 1. 7.1962 440.000

6 . ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 19.2.1977 440.000 "

Ο κατάλογος όπως «συντομεύτηκε» στη μηνυτήρια αναφορά.
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Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΗΞΕΡΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΚΩΤΑ...

Ο ποιοι νομίζουν ότι οι αποκαλύψεις 
του «ΑΝΤΙ» είναι ασύμβατες με τις 
δηλώσεις του κυβερνητικού εκ

προσώπου κ. Σωτήρη απατώνται οι- 
κτρώς!

«Ο Ανδρέας τα ήξερε όλα για τον Κο
σκωτά», αποκαλύπταμε στο προηγούμε
νο τεύχος μας, φέρνοντας στο φως της 
δημοσιότητας μια από τις επιστολές Κο- 
σκωτά προς τον κ. Α. Παπανδρέου, στην 
οποία ο μεγαλοαπατεώνας έκανε υποδεί
ξεις στον πρωθυπουργό για να σταματή
σουν οι έρευνες στην Τράπεζα Κρήτης, 
που δρομολογήθηκαν από τον κ. Χαλικιά. 
«Η επιστολή δεν έφθασε ποτέ στα χέρια 
του Ανδρέα Παπανδρέου» απαντούσε 
την άλλη μέρα ο κ. Κωστόπουλος.

Εμείς λοιπόν, θα ...«δικαιώσουμε» σή
μερα τον κ. Σωτήρη, επιβεβαιώνοντας 
— ταυτόχρονα—  και τις αποκαλύψεις 
του «Αντί».

Στις γραμμές που ακολουθούν δημο
σιεύουμε τη συνομιλία που είχε ο συνερ
γάτης μας Βασίλης Ζήσης με τον «ταχυ
δρόμο» του Κοσκωτά προς τον Ανδρέα 
Παπανδρέου.

Για ευνόητους λόγους δεν αποκαλύ
πτουμε το όνομα του συνομιλητή μας, το 
οποίο δεν είναι δύσκολο να «μαντέψουν» 
οι τακτικοί αναγνώστες του «Αντί». Από 
αυτή τη συνομιλία επιβεβαιώνεται ότι ο 
Ανδρέας ήξερε τα πάντα για τον Κοσκω
τά, εφ’ όσον το περιεχόμενο της σχετι
κής επιστολής του απατεώνα του το με
τέφερε, εξ ολοκλήρου, ο «ταχυδρόμος».

Η ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ: Τότε όλη η κουβέντα γι

νότανε για το «αν έχει τα ροζ χαρτιά;». 
Δεν παιζότανε τίποτα άλλο. Του λέω λοι
πόν του Κοσκωτά «άκουσε να δεις, αν έ
χεις τα χαρτιά μην φοβάσαι τίποτα. 
Βγάλε τα χαρτιά και δείξτα». (Σ.Σ. ανα- 
φέρεται στην περίοδο πριν την αναχώρη
ση του πρωθυπουργού στο Λονδίνο, ό
ταν ο κ. Χαλικιάς προσπαθούσε να αναγ
κάσει τον Κοσκωτά να του δείξει τα «ροζ 
χαρτιά», τα παραστάτικά δηλαδή που θα 
αποδείκνυαν ότι είχε φέρει το συνάλλαγ
μα που ισχυριζόταν).

ΑΝΤΙ: Πότε έγινε αυτό;
ΑΠ.: Κοίταξε να δεις, έγινε μέσα καλο
καιριού, αν θυμάμαι καλά.

ΕΡ.:Τότε που έγινε και η μια από τις 
τρεις συναντήσεις του Ανδρέα με τον 
Κοσκωτά;

ΑΠ.: Ναι.
ΕΡ.: Ποιος κανόνισε τη συνάντηση; 

ΑΠ.: Όχι, θα σου πω πώς έγινε με τη συ
νάντηση. Ο Παπανδρέου είχε μια ιδ ια ί
τερη ευαισθησία με τα ραντεβού, και δεν 
ήθελε κανένας να ανακατεύεται στα ραν
τεβού αυτά. (Σ.Σ. εννοεί τα ραντεβού με 
τον Κοσκωτά). Τηλεφώνησε στην Κοκκό
λα ο Κοσκωτάς και το έκλεισε το ραντε
βού.

ΕΡ.: Σε εκείνη τη συνάντηση τι είπαν ο 
Κοσκωτάς με τον Παπανδρέου;

ΑΠ.: Ο Κοσκωτάς του είπε «εγώ έχω  τα 
ροζ χαρτιά». Του είπε επίσης ότι το πρό
βλημα δεν το έχει από την Ελλάδα, αλλά 
από την Αμερική.

ΕΡ.: Δηλαδή;
ΑΠ.: Οτι τα χαρτιά δεν ήταν εντάξει, ότι 
θα του δημιουργούσαν πρόβλημα. Διότι 
στην Αμερική αν έχεις κάποια λεφτά και 
τα βγάζεις έξω, πρέπει αυτά τα λεφτά 
να είναι γνωστά. Αυτό ήταν το πρόβλη
μά τους και από ότι έμαθα εγώ από τον ί
διο τον Ανδρέα, αυτό ήταν το θέμα...

ΕΡ.: Πού βρήκε τα λεφτά, αν τα είχε 
δηλαδή;

ΑΠ.: Με την έννοια ότι δεν ήταν κάπου 
δηλωμένα. Ξέρεις στην Αμερική δεν 
μπορείς να βγάλεις τα λεφτά αν δεν 
πεις από πού τα έχεις.

ερ.: Μα είχε λέει ροζ χαρτιά.
ΑΠ.: Αυτό ήταν το θέμα. Είχα μια απορία. 
Είχε τα χαρτιά; Αν είχε γιατί δεν τα έ
βγαζε να τα δείξει; Αυτό είναι το θέμα. 

ΕΡ.: Καλά, ο Παπανδρέου τι είπε στον 
Κοσκωτά όταν αυτός του είπε πως έ
χει πρόβλημα με την προέλευση των 
χρημάτων;

ΑΠ.: Ο Παπανδρέου όπως ξέρεις δεν λέει 
ποτέ τίποτα.

ΕΡ.: Δηλαδή τι έγινε, τι στάση κράτη
σε ο Παπανδρέου, τον κάλυψε;

ΑΠ.: Πώς να τον κάλυπτε; Πες μου εσύ, 
πώς; Αυτό είναι ένα ερώτημα.

ΕΡ.: Πες μου για τις επιστολές του Κο
σκωτά προς τον Ανδρέα.

ΑΠ.:Θα σου πω όλη την αλήθεια. Ο Κο
σκωτάς δυο φορές μου είπε να μου δώ
σει κάποιο σημείωμα, το οποίο ανέφερε 
διάφορα. Δεν έδωσα στον Παπανδρέου 
το σημείωμα. Είπα στον Παπανδρέου 
«Είδα τον Κοσκωτά, αλλά αυτός μου ξα- 
ναλέει τα ίδια πράγματα».

ΕΡ.:Το σημείωμα έφτασε στα χέρια 
του Παπανδρέου; (Σ.Σ. πρόκειται για 
το γραπτό μήνυμα που αποκαλύψαμε 
στο προηγούμενο τεύχος).

ΑΠ.:Δεν έφτασε στα χέρια του Παπαν
δρέου. Του είπα προφορικά ότι ο Κοσκω
τάς μου ξανά 'πε, τα ίδια πράγματα... 
Αλλά ο Παπανδρέου έχει μπει πλέον σε 
μια πορεία... (Σ.Σ. εννοεί ότι η υγεία του 
πρωθυπουργού επιδεινώνεται ραγδαία, 
βρισκόμαστε ακόμα πριν τη μετάβαση 
στο Λονδίνο, με την κ. Λιάνη).

ΕΡ.: Ας διευκρινίσουμε κάτι. Όσα μου 
λες επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει επα
φή Αντρέα με Κοσκωτά. Πώς, όμως, 
ξεκίνησε αυτή η επαφή, ποιος τους έ
φερε σε επαφή;

ΑΠ.: Εγώ πιστεύω ότι η επαφή έχει γίνει 
από τον Γιώργο τον Παπανδρέου.

Επιμύθιο
Είναι προφανές ότι δεν χρειάζονται 

σχόλια. Όσα μας είπε ο ταχυδρόμος «τα 
λένε όλα». Γ ια όσους όμως αναγνώστες 
δεν διάβασαν τα προηγούμενα τεύχη ας 
επισημάνουμε τα κυριότερα συμπερά
σματα της συνομιλίας που είχαμε μαζί 
του.
•  Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε προσω
πικά συναντηθεί με τον Κοσκωτά και δεν 
ήθελε να ανακατεύεται άλλος στις επα
φές του με τον απατεώνα (ο φόβος φυλά
ει τα έρμα). Ανέθετε σε άλλους την επι
κοινωνία, μόνρν όταν δεν μπορούσε για 
λόγους υγείας, όπως στην περίοδο που 
αναφέρεται ο συνομιλητής μας. Για λό
γους «περιφρούρησης» οι συναντήσεις 
Παπανδρέου - Κοσκωτά ήταν λίγες και 
γινόντουσαν κρυφά. Όπως τότε που συ
ναντήθηκαν μυστικά στο σπίτι του Μιχά- 
λη Ζιάγκα, στη Νέα Πεντέλη. Ήταν αρ
χές Δεκεμβρίου 1987 και ύστερα από λί
γες μέρες, στις 13.12.1987 ο κ. Βάλβης 
κατέθεσε στη Βουλή το νομοσχέδιο για 
την ίδρυση της «Εταιρείας Αιγαίου» με 
κύριο μέτοχο τον Κοσκωτά.
•  Η σχέση Ανδρέα Παπανδρέου - Κο
σκωτά ήταν τόσο στενή που ο απατεώ
νας είχε τη δυνατότητα να τηλεφωνεί 
στην ιδιαιτέρα του πρωθυπουργού Αγγέ
λα Κοκκόλα και να «κλείνει ραντεβού». 
Προνόμιο που το είχαν πολύ λίγοι.
•  Ο Ανδρέας Παπανδρέου γνώριζε από 
πολύ νωρίς γιατί ο Κοσκωτάς αρνείτο να 
δείξει στον κ. Χαλικιά τα παραστατικά ει
σαγωγής συναλλάγματος και ότι τα χρή
ματα του Κοσκωτά, αν είχε φέρει χρήμα
τα στην Ελλάδα, ήταν ύποπτης προελεύ- 
σεως. Και όμως τον κάλυψε μέχρι τέ
λους, επειδή όπως ομολογεί ο μάρτυρας 
«δεν μπορούσε να κάνει τίποτα» πλέον. 
Το σκάνδαλο είχε αρχίσει να παρασύρει 
και τον πρωθυπουργό της «Αλλαγής» και 
εμπνευστή του «φαινομένου Κοσκωτά».
•  Ο κ. Κωστόπουλος... επιβεβαιώνεται. 
Η επιστολή που αποκαλύψαμε δεν έφτα
σε, όντως, «στα χέρια» του πρωθυπουρ
γού. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν την 
«άγγιξε» καν. Την άκουσε μόνο. Φυλάσ
σεται πάντως από κάποιον «αρχειοφύλα- 
κά» του.

Δεν νομίζουμε ότι έχουμε να πούμε τί
ποτα άλλο επ’ αυτού. Γ
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Η αναμενόμενη από όλους πτώση της κυβέρνησης Παπανδρέου πυρο
δότησε έναν χωρίς όρους πόλεμο μεταξύ των εμπόρων όπλων και των 
κυβερνητικών στελεχών που τους υποστήριζαν. Αντικειμενικός σκοπός 
των εμπόρων όπλων στον πόλεμο αυτό είναι να πάρουν τις προμήθειες 
που απόμειναν. Ο στόχος των κυβερνητικών που τους υποστηρίζουν εί
ναι να διασωθούν από τον πολιτικό αφανισμό, φορτώνοντας στους ενδο- 
κυβερνητικούς αντιπάλους τους την ευθύνη για τα σκάνδαλα που έγιναν 
επί ΠΑΣΟΚ στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στον πόλεμο αυτό εντάσσονται και οι αποκαλύψεις του αναπληρωτή υ
πουργού Αμυνας Στάθη Γιώτα για τις «μίζες» και το λαθρεμπόριο ό
πλων μέσω της ΕΒΟ και των άλλων ελληνικών πολεμικών βιομηχανιών. Η 
επίθεση του κ. Γιώτα άρχισε με μια μήνυση κατά του πρώην προέδρου 
της Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων (ΕΒΟ) για μια σειρά σκάνδαλα κατά 
τη διάρκεια της θητείας του και κορυφώθηκε στις αρχές αυτής της εβδο
μάδας.

Με μια ανακοίνωσή του στον Τ ύπο, ο κ. Γ ιώτας κατάγγειλε ότι η ΕΒΟ έ
στελνε επί Καμπάνη σε εταιρείες φαντάσματα του εξωτερικού «μίζες δι
σεκατομμυρίων». Παραπέμπουμε τον αναγνώστη στις εφημερίδες της Τε
τάρτης για να πληροφορηθεί τις λεπτομέρειες της ανακοίνωσης Γιώτα. 
Εδώ θα ασχοληθούμε μόνο με όσα δεν αποκάλυψε ο κ. Γ ιώτας, τα οποία 
είναι και τα πιο σοβαρά.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΟΠΛΩΝ
Τ η σύμβαση της ΕΒΟ με το Ιράκ για 

την προμήθεια πυρομαχικών την 
διαπραγματεύτηκε στέλεχος που υ

πηρέτησε στη διοίκηση Βικέντιου Αρσέ- 
νη. Το άνοιγμα της πίστωσης έφτασε από 
το Ιράκ στην Εμπορική Τράπεζα με τέλεξ 
στις 22.1.87. Την επόμενη μέρα ο κ. Καμ- 
πάνης απέλυσε αυτόν που είχε διαπραγ- 
ματευθεί τη σύμβαση και στη συνέχεια έ- 
σπευσε να προκαταβάλει (!) τη «μίζα».

Γιατί ενήργησε έτσι ο κ. Καμπάνης; Η 
ΕΒΟ είχε αναθέσει τη μεσολάβηση για το 
κλείσιμο της σύμβασης με το Ιράκ στη 
«διεθνή» εταιρεία εμπορίας όπλων GE
TAWAY (το όνομα της εταιρείας είναι συμ
βολικό. Σε ελεύθερη μετάφραση στα ελ
ληνικά σημαίνει «πόρτα και φύγε»). 
Στους όρους της σύμβασης που δια- 
πραγματεύθηκε η ΕΒΟ αναφερόταν ότι η 
«μίζα» θα καταβάλλονταν pro rata δηλα
δή ανάλογα με τις πληρωμές που θα έκα
νε το Ιράκ. Αν δηλαδή η προκαταβολή θα 
ήταν 10%, θα δινόταν και το 10% της 
προμήθειας κ.ο.κ.

Τι έκανε όμως ο κ. Καμπάνης; Αφού α
πέλυσε τον άνθρωπο που είχε διαπραγ- 
ματευθεί τη σύμβαση έσπευσε να προκα- 
ταβάλει στην GETAWAY τη «μίζα», αφού 
την αύξησε, παραβιάζοντας ανοικτά τη 
σχετική διεθνή πρακτική. Στην ανακοίνω
ση του κ. Γιώτα αναφέρεται ότι τις προ
μήθειες δεν τις πήρε η εταιρεία που με
σολάβησε αρχικά, η GETAWAY, αλλά δυο 
άλλες εταιρείες ονόματι COASTAL και Α- 
SAS.

Η διαφορά αυτή των ονομάτων των ε
ταιρειών αποδεικνύει ίσως τον τρόπο με 
τον οποίο έγινε η κομπίνα. Τη σύμβαση

με το Ιράκ διαπραγματεύθηκε όπως είδα
με η getaway. Η εταιρεία αυτή ανήκε σε 
έναν Ιρακινό κάτοικο του Κουβέιτ, ονό- 
ματι Baumgard και σε δυο άλλους από 
τους οποίους ο ένας Αμερικανός. Η σύμ
βαση όμως για την προμήθεια υπεγράφη 
με μια άλλη εταιρεία, την COASTAL.

Επιπλέον πριν από λίγο καιρό ο Bau
mgard υπέβαλε αγωγή στα ελληνικά δι
καστήρια υποστηρίζοντας ότι δεν ...εισέ- 
πραξε την προμήθεια που εδικαιούτο. 
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες την 
προμήθεια την εισέπραξε κάποιος που 
δεν ήταν νόμιμος εκπρόσωπος της εται
ρείας που εδικαιούτο την προμήθεια.Μά
θαμε επίσης ότι η δίκη έγινε μέσα σε ...20 
λεπτά και το αποτέλεσμα αγνοείται.

Υπάρχει εξήγηση σε όλα αυτά τα μυθι
στορηματικά και απίστευτα συμβάντα. 
Όσα αποκαλύφθηκαν αποδεικνύουν ότι 
ο Στ. Καμπάνης απέλυσε αυτόν που είχε 
κλείσει τη συμφωνία για να αυξήσει και 
να προκαταβάλει την προμήθεια την ο
ποία τελικά δεν πρέπει να την έδωσε σε 
αυτούς που την εδικαιούντο γι’ αυτό α
κριβώς και τον μήνυσαν.

Σε ποιον έδωσε τη «μίζα» ο Στ. 
Καμπάνης;

Είναι δυνατόν να τα έκανε όλα αυτά ο 
Καμπάνης μόνος του; Για να εγκριθεί η 
προκαταβολή της προμήθειας συμφώνη
σε πρώτα η Τράπεζα της Ελλάδας στην 
οποία και υπάρχουν τα παραστατικά, ο 
τότε αρμόδιος υφυπουργός Άμυνας κ. 
Θ. Στάθης και φυσικά ο υπουργός Οικο
νομικών κ. Δ. Τσοβόλας. Πώς και γιατί

συνήργησαν όλοι αυτοί στην παρανομία; 
Με ποιου την εντολή;

Ο Σταμάτης Καμπάνης πάντως δήλω
νε προς κάθε κατεύθυνση ότι ήταν «άν
θρωπος του πρωθυπουργού» τον οποίο 
επισκεπτόταν τακτικά και του είχε χαρί
σει μάλιστα και ένα ...κυνηγετικό τουφέ
κι. Ο πρωθυπουργός και ο πρώην πρόε
δρος της ΕΒΟ γνωρίζονται στενά από την 
εποχή του Καναδά. Ο Στ. Καμπάνης ήταν 
εξάλλου στενός φίλος του Θόδωρου 
Στάθη και μάθαμε ότι την ημέρα που ο τε
λευταίος εξεδίωξε τον Βικέντιο Αρσένη 
από την ΕΒΟ, ο Ανδρέας Παπανδρέου 
του τηλεφωνούσε «κάθε ώρα» για να μά
θει «αν κατάφερε να διώξει τον Αρσένη». 
Φαίνεται ότι κάποιος βιαζόταν πολύ να 
δει τη συνέχεια με τις αυξήσεις, τις προ
καταβολές και την άγνωστη τύχη των 
προμηθειών.

Το δεύτερο μεγάλο σκάνδαλο του 
Καμπάνη το οποίο δεν έχει αποκαλυφθεί 
αφορά κάποια δάνεια ύψους 400 περίπου 
εκατομμυρίων μάρκων που πήρε η ΕΒΟ 
τελευταία. Τα δάνεια πάρθηκαν από ένα 
«κονσόρτσιουμ» ξένων τραπεζών με επι
κεφαλής την ΒΒΟΙ, του Λουξεμβούργου. 
Η τράπεζα αυτή έχει καταγγελθεί για 
«ξέπλυμα» χρημάτων της Μαφίας και ο 
Στ. Καμπάνης πήρε το δάνειο από εκεί 
παρά τις αντίθετες υποδείξεις της Τρά
πεζας της Ελλάδας. Ο λόγος; Οι συμβατι
κοί όροι του δανείου είναι κατά 2% χει
ρότεροι από τους όρους άλλων τραπε
ζών και λέγεται ότι αυτό το ποσοστό ι- 
σούται με το ποσοστό της μίζας που κα
ταβλήθηκε σε «κάποιους».

Στο σημείο αυτό υπάρχει η διασύνδε
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ση με τον Κοσκωτά. Από την Τράπεζα 
της Ελλάδας δηλώθηκε ότι η Τράπεζα 
Κρήτης είχε καταθέσεις ύψους δυο εκα
τομμυρίων δολαρίων στην ΒΒΟΙ. Το στοι
χείο αυτό χρησιμοποιήθηκε μάλιστα από 
τον κ. Χαλικιά για να πεισθούν ο κ. Κου- 
τσόγιωργας και ο κ. Ρουμελιώτης να συ- 
ναινέσουν για να ζητηθεί από την Μέρυλ 
Ληντς η επιβεβαίωση των ισχυρισμών 
του Κοσκωτά.

Επιστρέφοντας στον πόλεμο των εμ
πόρων όπλων, σημειώνουμε ότι ο ίδιος ο 
Καμπάνης μας δήλωσε ότι «ο Γιώτας εί
ναι προσωπικός εχθρός του». Αλλά ο κ. 
Γιώτας είναι και αποδεδειγμένος «ε
χθρός» του κ. Λούβαρη και των Τσάτσων 
και αρνείται να υπογράψει οποιαδήποτε 
σύμβαση ενδιαφέρει το στενό φίλο του 
πρωθυπουργού και γνωστό σκανδαλο
ποιό.

Στις αρχές αυτού του χρόνου «άνθρω
ποι» των Τσάτσων υφάρπαξαν στην κυ
ριολεξία την υπογραφή του κ. Γ ιώτα για 
μια σύμβαση που αφορούσε την προμή
θεια πέδιλων για τις ερπύστριες των αρ
μάτων «Λέοπαρντ». Ο κ. Γιώτας αντιλή- 
φθηκε τι διέπραξε και την επόμενη ημέ
ρα εξέδωσε ακυρωτική διαταγή για την 
...υπογραφή του. Από τότε δηλώνει 
στους στενούς συνεργάτες του ότι «εμέ
να δεν θα μου την ξαναφέρουν Οι Τσά-

τσοι και ο Λούβαρης».
Οι ενέργειες αυτές του κ. Γ ιώτα τον έ

φεραν σε αντιπαράθεση με το πρωθυ- 
πουργικό περιβάλλον και μάθαμε ότι το 
Σαββατοκύριακο που επέστρεψε ο Αν- 
δρέας Παπανδρέου από το Λονδίνο, ο α
ναπληρωτής υπουργός Άμυνας διέταξε 
τους συνεργάτες του να του πάνε «ό
λους τους φακέλους για τους Τσάτσους 
- Λούβαρη». Ετοίμαζε την άμυνά του εν 
όψει των εξελίξεων.

Η επίθεση του πρωθυπουργικού περι
βάλλοντος εκδηλώθηκε με τον τελευ
ταίο «ανασχηματισμό». Στην πρώτη... εκ
δοχή του ανασχηματισμού ο κ. Παπα- 
στρατής είχε φύγει από το υπουργείο Ά 
μυνας και είχε προστεθεί ο κ. Μωραΐτης. 
Σκοπός του πρωθυπουργού ήταν να βγά
λει τον κ. Γ ιώτα από τη θέση του υπεύθυ
νου για τις προμήθειες και να τον τοπο
θετήσει στην «ακίνδυνη» θέση του κ. Πα- 
παστρατή. Στη θέση του κ. Γιώτα θα πη
γαίνει ο πειθήνιος και «άσχετός» κ. Μω
ραΐτης.

Ο κ. Γ ιώτας όμως «πάτησε πόδι» και 
δήλωσε ότι «εγώ δεν φεύγω» επισείον
τος προφανώς και κάποια «χαρτιά». Έτσι 
και έγινε. Φαίνεται ότι τα «χαρτιά» του κ. 
Γιώτα είναι πολύ ισχυρά και ο Ανδρέας 
Παπανδρέου δεν μπορεί πλέον να «μπλο
φάρει» στην «πόκα» της εξουσίας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αποκα
λύψεις του κ. Γ ιώτα συμβάλλουν πολύ 
στην αποκάλυψη των σκανδάλων στην 
πολεμική βιομηχανία. Έχουμε όμως μια 
απορία. Γνωρίζει ο κ. Γ ιώτας ότι όσο «κό
βει» τις συμβάσεις των Τσάτσων - Λούβα
ρη επωφελείται ο ανταγωνιστής τους 
της ΑΧΧΟΝ και του ΚΕΡΔΟΥΣ κ. Θωμάς 
Λιακουνάκος; Γνωρίζει επίσης ο κ. Γιώ
τας τις φήμες ότι ο πρώην συνεργάτης 
των Τσάτσων συνταγματάρχης Ροζόλης 
συνεργάζεται αυτή την εποχή με τον κ. 
Λιακουνάκο;

Στο σημείο αυτό μπαίνουν στο παιχνί
δι και κάποια άλλα γνωστά μας πρόσω
πα, ο κ. Μαντζουράνης, ως φίλος και κα
τά μια πληροφορία σύμβουλος και του κ. 
Λιακουνάκου, ο κ. Κουτσόγιωργας, ως 
φίλος του κ. Μαντζουράνη, ο κ. Γεώργιος 
Χαραλαμπόπουλος, ως γιός του υπουρ
γού Άμυνας, ο άλλος γιος του τελευ
ταίου Χάρης ως φίλος των Ισραηλινών 
και ο κ. Θ. Καλούδης ως φίλος όλων των 
προηγούμενων. Θα προσθέσουμε ότι 
στην υπόθεση εμπλέκεται και η ταυτό
χρονη παρουσία των κ. Λιακουνάκου και 
Κοσκωτά στην Αμερική, πέρσι τέτοιο και
ρό όταν συνελήφθη για πρώτη φορά ο α
πατεώνας.

Αλλά για όλα αυτά σε επόμενο τεύχος.
□

Τα βιβλία της «γνώσης» ' - » Ο · .  *
που

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΕΚΟ

ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗΣ

Για τον Έκο η σημειωτική δεν αποτελεί απλό 
παράρτημα της γλωσσολογίας ή της φιλοσοφίας, 
αλλά μιαν αυτοτελή επιστήμη, που προβάλλει 
την αξίωση να αγκαλιάσει όλους τους τομείς 
του πολιτισμού.

Ένα βιβλίο - εισαγωγή για τον αρχάριο 
και εγχειρίδιο για τον ειδικό.

\

εκδόσεις «γνώση» Ζωοδόχου Πηγής 29, 106 81 Αθήνα, 
τηλ.: 3621194 · 3620941
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καν μόνο ως κάλυμμα του Λούβαρη και 
των υψηλών προστατών του.

Δεύτερη απόδειξη. Πολύ πριν από την 
αγορά των «Μάτζικ» το Α2 του ΓΕΑ είχε 
προειδοποιήσει τον Ανδρέα Παπανδρέ- 
ου ότι ο Λούβαρης συμμετείχε σε ένα κύ
κλωμα που είχε στηθεί με βάση τις επι
χειρήσεις του Αλέξανδρου Τσάτσου, με 
σκοπό να επηρεάζει και να ελέγχει τις 
προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μία απόρρητη έκθεση
Αποσπάσματα της έκθεσης αυτής δη

μοσιεύσαμε για πρώτη φορά πέρσι τον 
Οκτώβριο με αφορμή το σκάνδαλο των 
πυραύλων «Μάτζικ». Τότε είχαμε γράψει 
επίσης ότι «προτιμάμε να κρατήσουμε ο
ρισμένες πληροφορίες για τον εαυτό 
μας, επειδή δεν θέλουμε να τις πιστέ
ψουμε». Σήμερα δεν υπάρχουν λόγοι να 
κρατήσουμε εκείνη τη δέσμευσή μας και 
οι επιφυλάξεις δεν έχουν αξία.
' Την έκθεση παρέδωσε στον Ανδρέα

Ο «ΑΦΕΛΗΣ» ΠΕΤΣΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

¡0
θέση στο περίφημο «περίπτερο» του Κα- 
στρίου, που «έκτισε» ο Λούβαρης. Ο πρω
θυπουργός πήρε την έκθεση, της έριξε 
μια ματιά, φίλησε το Μάκεδο για να του 
εκφράσει την «ευγνωμοσύνη» του, επει
δή του αποκάλ'υψε ποιος ήταν ο Λούβα
ρης και τον ξεπροβόδισε. Αλλά, μόλις έ
μεινε μόνος του «τα έσπασε όλα». Αργό
τερα φρόντισε να αντικαταστήσει τον κ. 
Μακέδο στην ηγεσία της ΚΥΠ.

Όλα αυτά έγιναν βέβαια γιατί ο Γιώρ
γος Λούβαρης ήταν πλέον βασικός και α
ναντικατάστατος, στην επιχείρηση «άλω
ση των προμηθειών των Ενόπλων Δυνά
μεων». Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν μπο
ρούσε να απαλλαγεί από το Λούβαρη, ε
πειδή ο τελευταίος γνώριζε τα πάντα. Οι 
τύχες τους είχαν συνδεθεί πλέον άρρη
κτα. Σημειώνουμε ότι παρά τις προσπά- 
θειές της ούτε η Δήμητρα Λιάνη δεν μπό
ρεσε να «χωρίσει» το Λούβαρη από τον 
Ανδρέα Παπανδρέου.

Θα θέσουμε πάλι το ίδιο ερώτημα. Να

Παπανδρέου απομάκρυνε τότε τον Πέ- 
τσο από την κυβέρνηση και μάλιστα έβα
λε και ανθρώπους του να τον... παρακο
λουθούν. Ανεπισήμως βέβαια δόθηκε η 
εξήγηση ότι ο Πέτσος απομακρύνθηκε ε
πειδή ήταν «άνθρωπος του Καραμανλή». 
Τι είχε συμβεί με το δικηγοράκο της Έ
δεσσας που ιδρωκοπούσε με μικροεπι- 
χειρήσεις... ναφθαλίνης και άλλων εξα- 
χνούμενων υλών; Γιατί ο πρωθυπουργός 
αντέδρασε έτσι στις αποκαλύψεις για 
τον Πέτσο, ενώ για το Λούβαρη δεν έκα
νε τίποτα;

Η απάντηση βρίσκεται στην απροσε
ξία και την... αδηφαγία του κ. Πέτσου. Η 
επιχείρηση «Μάτζικ», όπως και η μεγαλύ
τερη «αγορά του αιώνα» στήθηκε εξαρ
χής στα μέτρα των προσωπικών συμφε
ρόντων ορισμένων. Σύμφωνα με δημο
σίευμα του περιοδικού Defence Week, ο 
Ανδρέας Παπανδρέου ζητούσε από τις 
ξένες εταιρείες, μέσω του Λούβαρη και 
άλλων να μη δοθούν προμήθειες στους

ΤΟΥ ΠΟΔΑΡΙΟΥ του Γ. Αργυρίου

Σ το προηγούμενο τεύχος γράψαμε ό
τι το έγκυρο αμερικάνικο περιοδικό 
Defence Week αποκάλυψε στις 

9.9.1984 ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ζη
τούσε από τις εταιρείες που συμμετείχαν 
στο διεθνή διαγωνισμό για την «αγορά 
του αιώνα» να καταργήσουν τους εδώ 
αντιπροσώπους τους και να δώσουν τις 
«μίζες» στο ΠΑΣΟΚ.

Η εναπομείνασα κυβέρνηση Παπαν
δρέου δεν διέψευσε μέχρι σήμερα ούτε 
το Defence Week ούτε το ΑΝΤΙ. Προφα
νώς και ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο εκ
πρόσωπός του κατανόησαν, επιτέλους, 
ότι «η σιωπή είναι χρυσός» και δεν 
χρειάζεται να διαψεύδουν επισήμως, ό
σα πράττουν ανεπισήμως.

Μαθαίνουμε όμως ότι η υπενθύμιση ε
κείνου του δημοσιεύματος του Defence 
Week από το ΑΝΤΙ κίνησε το ενδιαφέρον 
κάποιων κύκλων στο εξωτερικό, οι ο
ποίοι έχουν να κάνουν με την πολεμική 
βιομηχανία και ενδιαφέρονται ιδιαίτερα 
για τις εταιρείες που προτιμούσε μέχρι 
σήμερα η ελληνική κυβέρνηση, για να ε
ξοπλίζει τις ένοπλες δυνάμεις της.

Αναμένοντες λοιπόν τα νέα και άκρως 
ενδιαφέροντα στοιχεία που θα προκύ 
ψουν στις αμέσως προσεχείς ημέρες συ
νεχίζουμε σήμερα την αποκάλυψη μερι
κών ακόμα στοιχείων για την ανάμειξη 
του Ανδρέα Παπανδρέου στις προμή
θειες του υπουργείου Άμυνας.

Έχουν γραφεί πολλά και από το ΑΝΤΙ 
και από τον άλλο Τύπο για τις προμή-
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θείες των Ενόπλων Δυνάμεων από το 
Γιώργο Λούβαρη. Μέχρι σήμερα επικρα
τούσε η εντύπωση ότι ο Γιώργος Λούβα
ρης δούλευε για λογαριασμό της εται
ρείας ΚΕΣΤΡΕΛ του Αλέξανδρου Τσά
τσου, ο οποίος υποτίθεται ότι εκαρπούτο 
«τη μερίδα του λέοντος». Το αυταπόδει
κτο γεγονός είναι ότι ο Λούβαρης ενερ
γούσε εν γνώσει του πρωθυπουργού.

Πρώτη απόδειξη, ότι ο Ανδρέας Πα
πανδρέου γνώριζε σε ποιον αριθμό λο
γαριασμού πήγαιναν οι μίζες από την «α
γορά του αιώνα». Στο περίφημο τέλεξ 
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας με 
το οποίο ανατίθεται η παραγγελία των 
πυραύλων «Μάτζικ» στη γαλλική ΜΑΤΡΑ 
αναγράφεται μόνο το όνομα του Γιώρ- 
γου Λούβαρη, ο οποίος αναφέρεται ως 
«ο άνθρωπος του γραφείου της ΜΑΤΡΑ 
στην Ελλάδα». Σύμφωνα με τη διεθνή 
πρακτική αυτό σημαίνει ότι την προμή
θεια δικαιούται να την εισπράξει μόνο ο 
Γιώργος Λούβαρης και όχι ο Αλέξαν
δρος Τσάτσος.

Να πιστέψουμε ότι ο Ανδρέας Παπαν
δρέου δεν το γνώριζε; Να πιστέψουμε ό
τι ο Γιώργος Λούβαρης, «έστησε» τη με
γάλη απάτη που λέγεται «αγορά του αιώ
να» χωρίς να γνωρίζει τίποτα ο φίλος 
του, ο οποίος είχε αναλάβει μάλιστα 
«προσωπική ευθύνη» για την επιλογή 
των Ε-16 και των «Μιράζ 2000»; Έχουμε 
πάψει να είμαστε αφελείς. Η αλήθεια εί
ναι ότι οι Τσάτσοι και οι επιχειρήσεις 
τους στο εμπόριο όπλων χρησιμοποιήθη-

Παπανδρέου προσωπικά ο τότε υπασπι
στής του αντιπτέραρχος Στέλιος Πε· 
τρουλάκης, ο οποίος την είχε συντάξει 
με το φίλο του, άριστο αξιωματικό και δη
μοκρατικό άνθρωπο, κλαδάρχη τότε του 
τμήματος Ασφαλείας του Α2 του γεα και 
ταξίαρχο σήμερα της Πολεμικής Αερο
πορίας Νίκο Παπαδάκη. Η πρωτοβουλία 
για την έρευνα ανήκει στον τελευταίο και 
ο τότε αρχηγός του Α2 σμήναρχος Λυν- 
τζερόκος — αεροπορικός ακόλουθος σή
μερα στις ΗΠΑ—  ενημερώθηκε μόνο στο 
τελευταίο στάδιό της.

Οι λόγοι της μυστικότητας ήταν προ
φανείς. Οι αξιωματικοί των πληροφοριών 
ήθελαν να μη διαρρεύσει τίποτα και η έκ
θεση να έφτανε μόνο στα χέρια του ίδιου 
του πρωθυπουργού. Οι άνθρωποι, «αφε
λείς και τίμιοι», δεν γνώριζαν τίποτα για 
τις σχέσεις Παπανδρέου - Λούβαρη. Στις 
πολύμηνες έρευνες πήραν μέρος και α
ξιωματικοί της ΚΥΠ.

Τι έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, μό
λις παρέλαβε την έκθεση από τον Πε- 
τρουλάκη; Την παρέδωσε στον... Λούβα
ρη για να διαπιστώσει από πού έγινε η 
διαρροή και να προφυλαχθεί. Το ίδιο έ
κανε ο πρωθυπουργός και αργότερα, ό
ταν του παρέδωσε παρόμοια έκθεση ο 
πρώην αρχηγός της ΚΥΠ Φίλιππος Μακέ- 
δος.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε 
μια λεπτομέρεια πολύ ενδεικτική του χα
ρακτήρα του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο κ. 
Φίλιππος Μακέδος του παρέδωσε την έκ-

πιστέψουμε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου 
δεν αποκόμισε κανένα προσωπικό όφε
λος από τις μίζες του Λούβαρη, εκτός α
πό μικροδωράκια, όπως το σπίτι στο Κα- 
στρί; Δεν έχει πλέον καμιά σημασία η α
πάντηση.
Διαμάχη απατεώνων

Ακόμα και αν δεν είχαμε αμφιβολίες 
για την ανιδιοτέλεια διαφόρων χειρι
σμών η έκθεση του Α2 και της ΚΥΠ που 
προαναφέραμε είναι κατηγορηματική, α- 
ναφέροντας επί λέξει:

•  Συνεργάζονται ακόμη με ανθρώ
πους που είναι μέσα στο ΠΑΣΟΚ (θα 
προσκομιστούν έγγραφα ντοκουμέ
ντα). Πάνω σ’ αυτό αναφέρθηκε το ταξί
δι του πρώην υφυπουργού Εθνικής Ά 
μυνας Πέτσου στο Παρίσι. Την ίδια η
μερομηνία συναντήθηκαν άνθρωποι 
του Τσάτσου και του Πέτσου και συμ
φώνησαν, μετά δε ταξίδεψαν στην Ελ
βετία. Ο Πέτσος είχε συνάντηση με τον 
Τσάτσο. Οι άνθρωποι αυτοί παραμέ
νουν ακόμα στους χώρους του ΠΑΣΟΚ, 
ανεξάρτητα αν έφυγε ο Πέτσος, ο ο
ποίος φυσικά συνεχίζει να παίρνει τα 
ποσοστό των συμφωνηθέντων στο Πα
ρίσι».

Έχουμε την ανεπιβεβαίωτη πληροφο
ρία ότι στους «ανθρώπους» των Τσάτσων 
και του Πέτσου που συναντήθηκαν στην 
Ελβετία συμπεριλαμβάνεται και κάποιος 
Χαρτοκάλλης.

Με βάση αυτή την αναφορά ο Ανδρέας

Έλληνες αντιπροσώπους, αλλά τα αντί
στοιχα ποσά να καταβληθούν με τη μορ
φή «διακριτικών δωρεών» στο... ΠΑΣΟΚ.

Ο Γιώργος Πέτσος φαίνεται πως είτε 
δεν είχε αντιληφθεί τι επεδίωκε ο πρω
θυπουργός του, είτε θέλησε να ενεργή
σει αυτόνομα και να «κερδίσει κι αυτός 
κάτι». Έτσι συναντήθηκε με τον Τσάτσο, 
όπως και με τον Σερζ Ντασσώ, της εται
ρείας που κατασκευάζει τα «Μιράζ 2000». 
Όταν καταγγέλθηκε στον Ανδρέα Πα
πανδρέου ότι ο Πέτσος έκανε τις συναν
τήσεις για να πάρει κι αυτός... μίζα, ο 
πρωθυπουργός αγανάκτησε, προφανώς 
πρωθυπουργός αγανάκτησε, προφανώς 
όχι επειδή ο Πέτσος «χρηματιζόταν». Για 
το θέμα αυτό γνωρίζει πολλά ο τότε γενι
κός γραμματέας του υπουργείου Δημό
σιας Τάξης.

Ο Γιώργος Πέτσος, πάντοτε παρακο- 
λουθούμενος από τον Ανδρέα Παπαν
δρέου — οι υπεύθυνοι του ιδιαίτερου 
γραφείου του έδιναν αναφορές στο 
Καστρί—  επανέκαμψε κάποτε, εξαργυ
ρώνοντας — αυτός ο «Καραμανλικός»—  
την ψήφο του για τη στήριξη του Χρ. Σαρ- 
τζετάκη, μας προέκυψε αίφνης ως υ
πουργός Δημόσιας Τάξης να παρακολου
θεί τη διαδρομή διαφυγής του Κοσκωτά. 
Αυτές είναι οι αλλαγές της Αλλαγής: η 
σύζυγος του κ. Πέτσου είναι «κολλητή» 
της Δήμητρας Λιάνη. Από ύποπτος, ο Πέ
τσος έγινε έμπιστος του πρωθυπουργού 
αλλά και φύλακας άγγελός μας. Να τον 
χαιρόμαστε! □

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΟΛΥΤΥΠΟ» 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: 

Δεινοκράτους 131 
Αθήνα 115 21, τηλ. 72.49.300

Κυκλοφόρησε 
ο 25ος και 26ος τόμος 

του ΑΝΤΙ

Best seller

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ 
Το χρονικό του 

Χρόνου
του

Stephen Hawking

«Από την αναπηρική 
πολυθρόνα του ταξιδεύει 
στις άκρες του Σύμπα- 
ντος»
Π ροδημοσίευση-Β Η Μ Α  13 /1 1 /8 8

Εικοσιεννέα βδομάδες μέχρι 
σήμερα στο No 1 του καταλό
γου Best sellers των Η.Π.Α.' ήδη 
μεταφράζεται σ ’ όλες τις ευρω
παϊκές γλώσσες.

Τώρα Best seller 
και στην Ελλάδα

Εκδόσεις ΚΑΤΟΠΤΡΟ
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Ο «ΚΟΣΚΩΤΑΣ» ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΛΕ"
Στην Ελλάδα ποτέ στο παρελθόν δεν ευδοκίμησε το αστυνομικό 
μυθιστόρημα με θέμα τη Μεγάλη Απάτη, την προετοιμασία του 
σύνθετου κόλπου, τους ντέτεκτιβ με ντοκτορά Οικονομικών και τις 
θεαματικές μεταμορφώσεις ενδεών σε μεγιστάνες ή κροίσων σε 
δραπέτες. Με την υπόθεση Γεωργίου Κοσκωτά δόθηκε τώρα η ευκαιρία 
να καλυφθεί το ιστορικό αυτό κενό και σχεδόν όλοι έχουν μετατραπεί 
σε αστυνομικούς ρεπόρτερ, σε διώκτες ή τουλάχιστον σε επί χάρτου 
επιθεωρητές. Τηλεόραση, συγκροτήματα, δημοσιογράφοι (μηδέ του 
ανά χειρας περιοδικού εξαιρουμένου), ραδιοσταθμοί και πολιτικοί 
προσπαθούν με τα μέσα που διαθέτει καθένας και ανάλογα με την 
οπτική του να λύσουν το πιο συναρπαστικό μυστήριο, που εμφανίστηκε 
ποτέ στο νότιο άκρο της βαλκανικής. Όπως όμως έχει αρκετά 
διαλεκτικά αναλύσει ο Έντγκαρ Άλαν Γίόε, το μεγαλύτερο μυστήριο 
είναι πάντα εξαιρετικά προφανές και μπορούμε να το λύσουμε αν 
κοιτάξουμε προσεκτικά γύρω μας και αφουγκραστούμε την απλή 
λογική. Σε όσους λοιπόν επιμένουν να ισχυρίζονται ότι ο Γεώργιος 
Κοσκωτάς διέφυγε, το παρόν άρθρο προσφέρει τέσσερις απτές 
αποδείξεις ότι είναι ανάμεσά μας και δυστυχώς θα εξακολουθήσει να 
παραμένει για πολύ ακόμα. Οι αποδείξεις αυτές συνοπτικά έχουν ως 
εξής:

1 0 Γ εώργιος Κοσκωτάς προσωπι- 
κώς θα μας κρατάει συντροφιά για 
■  πολλά χρόνια ακόμα, όποτε πλη

ροφορούμαστε το αυξημένο ύψος του 
δημόσιου χρέους, τους νέους φόρους 
που θα επιβληθούν για να το καλύψουν 
και τις επί πλέον διολισθήσεις της δραχ
μής που θα σκοπεύουν να δελεάσουν 
τους ήδη επιφυλακτικούς ξένους κατα
θέτες στις μειωμένης αξιοπιστίας ελλη
νικές τράπεζες. Καθώς το δημόσιο χρέ
ος θα ανέρχεται, θα ανέρχονται και τα ε
πιτόκια ώστε να προσελκύονται νέοι α
γοραστές ομολόγων για την κάλυψη του 
χρέους, και κατά ένα μέρος οι αυξήσεις 
αυτές θα οφείλονται σε αυτόν.

Η μορφή του θα εμφανίζεται όπως τα 
ρόδινα εκείνα αγγελούδια στους πίνακες 
μπαρόκ, κάθε φορά που οι υπουργοί Οι
κονομικών μας ανακοινώνουν νέα παρά
ταση της λιτότητας των μισθωτών ή την 
ακύρωση κάποιων επενδύσεων για να 
καλυφθούν οι υπερχρεωμένες επιχειρή
σεις που είχε ιδρύσει.

Η υπεξαίρεση των 45 δισ. ισοδυναμεί 
περίπου με το 5% του φετινού ελλείμα- 
τος του δημόσιου προϋπολογισμού που 
έφθασε τα 1.050 δισ. δραχμών για το 
1989. Με μέσο επιτόκιο ομολόγων το 
19% το ποσό αυτό του επιπλέον χρέους 
θα διπλασιάζεται σε ονομαστικές τιμές 
κάθε 5 περίπου χρόνια(Ι). Ας θυμόμαστε 
λοιπόν ότι μερικές μονάδες πληθωρι
σμού των επόμενων ετών, και ένα μέρος 
των φόρων που εφεξής θα καταβάλλου
με θα οφείλονται στο δυναμικό αυτόν ε
πιχειρηματία.

2 Το στρατηγικό σφάλμα του Γεωρ
γίου Κοσκωτά δεν ήταν οι μέθοδοι 

■  που χρησιμοποίησε, αλλά η κλίμα
κα του σχεδίου του και η βιασύνη να το α- 
ποκαλύψει με τις αλλεπάλληλες ενέρ- 
γειές του. Το μεγαλεπήβολο πλάνο του 
να κυριαρχήσει στα Μέσα Επικοινωνίας, 
να αλώσει τη μάζα των γηπέδων και να ε
ξαγοράσει τις συνειδήσεις των πολιτι
κών, απείλησε τόσο πολύ τους ανταγωνι
στές του και κλόνισε ακόμη και τους πιο 
στοιχειώδεις κανόνες τού οικονομικού 
και πολιτικού παιγνιδιού, που δεν άφη
σαν περιθώρια για διαπραγματεύσεις και 
συναινετικές διανομές μεταξύ των ενδια
φερομένων. Για να παραφράσουμε τον 
περιστρεφόμενο μουσικοσυνθέτη, ο Γε
ώργιος Κοσκωτάς θα ήταν σαν να καθελ- 
κύετο θωρηκτό στη λίμνη των Ιωαννίνων: 
τα καΐκια, οι βάρκες και τα μεγάλα ψάρια 
γενικότερα θα κινδύνευαν με εξαφάνιση.

Αυτές καθ’ εαυτές όμως οι μέθοδοί 
του είναι πλέον αρκετά διαδεδομένες και 
σε μεγάλο βαθμό νομιμοποιημένοι τρό
ποι πλουτισμού σημαντικών στρωμάτων 
της σημερινής ελληνικής κοινωνίας. Πέ
ρα από ορισμένες πλαστογραφήσεις και 
διοικητικές παραβάσεις, η μέθοδος βασί
ζεται ουσιαστικά στην υπεξαίρεση ξέ
νων χρημάτων και την πραγματοποίηση 
επενδύσεων τα κέρδη των οποίων δεν 
διαμοιράζονται στους αρχικούς κατό
χους. Τη συνταγή αυτή, που κατά περί
πτωση συνοδεύεται και από ορισμένες 
δωροδοκίες κρατικών λειτουργών, την α
κολουθεί μεγάλο μέρος «επιχειρημα
τιών» στην ωραία αυτή χώρα του μικρο-

μεσαίου καπιταλισμού. Τα παραδείγματα 
που ακολουθούν τα συναντά κανείς κα
θημερινά και κάθε άλλο παρά εξαντλούν 
την πραγματικότητα. Μικρότερης κλίμα
κας πρότυπα είναι λοιπόν και οι εξής:
•  Όσοι από την πολυπληθή τάξη των 
εργολάβων οικοδομών ξεκινούν μια κα
τασκευή με μηδενικό κεφάλαιο, εισπράτ
τουν τις προκαταβολές χωρίς καμιά εμ
πράγματη εγγύηση και με τον «αέρα» 
που πωλούν μισθώνουν συνεργεία, αγο
ράζουν τα υλικά και στο τέλος αποκομί
ζουν και τεράστια κέρδη. Αυτοί καρπούν- 
ται επίσης και όλες τις αναπροσαρμογές 
αξίας γης, που συμβαίνουν κατά τη διάρ
κεια της κατασκευής, ενώ τα χρήματα 
που διαχειρίζονται ανήκουν σε άλλους.
•  Οι λεγόμενοι «ριψοκίνδυνοι επιχειρη
ματίες» που δανειοδοτούνται από κρατι
κές τράπεζες ακόμα και για κεφάλαιο κι- 
νήσεως, και ανοίγονται μετά σε αβέβαιες 
επενδύσεις. Αν αυτές επιτύχουν τους κά
νουν πλούσιους, ενώ αν αποτύχουν α
πλώς δεν επιστρέφουν το δάνειο και οι 
φορολογούμενοι καλούνται να υποστούν 
τη συνεπαγόμενη αύξηση του δημόσιου 
χρέους.
•  Η μεγάλη μερίδα των εμπορικών αντι
προσώπων οι οποίοι εισάγουν κατόπιν 
προκαταβολής των ενδιαφερομένων α
γοραστών. Με τη συγκέντρωση προκα
ταβολών δημιουργούν σημαντικά κεφά
λαια χωρίς κανένα δικό τους οικονομικό 
κίνδυνο, πραγματοποιούν τις πρώτες α
γορές και αποκτούν σύντομα αξιόλογη 
εμπορική επιφάνεια.
•  Οι μικροί και μεγάλοι χρηματομεσίτες
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των επαρχιακών πόλεων, οι οποίοι με 
την τοκογλυφία έχουν συγκεντρώσει ση
μαντικά κεφάλαια άλλων, τα διακινούν 
σε διάφορες οικονομικές δραστηριότη
τες, καρπώνονται τις αποδόσεις, αυξά
νουν την διείσδυσή τους στο κύκλωμα 
μεσιτείας και πάλι από την αρχή.

Όλοι αυτοί και αρκετοί άλλοι ουσια
στικά υπεξαιρούν με περισσότερη ή λι- 
γότερη νομιμοφάνεια χρήμα του κρά
τους ή άλλων ιδιωτών χωρίς να διαθέ
τουν οι ίδιοι κανένα εμπράγματο έρει
σμα. Το «ρισκάρουν» σε νόμιμες ή παρά
νομες δραστηριότητες και εφόσον πετύ- 
χουν μάλλον κανείς δεν πρόκειται να 
τους ενοχλήσει. Το μεγάλο αυτό στρώμα 
των μικρομεσαίων «κοσκωτάδων» θα συ
νεχίσει να κυκλοφορεί ανάμεσά μας, αρ
κεί να μην ξεπεράσει την κλίμακα του και 
αρχίσει να απειλεί εδραιωμένες κατα
στάσεις πραγμάτων.

3 Η μεγάλη προσφορά πωλουμένων 
συνειδήσεων που εκδηλώθηκε 

■  στην κοινωνία μας με το πρώτο ά
κουσμα του χρυσίου, επέτρεψε στον Γε
ώργιο Κοσκωτά να ρίξει τις τιμές και να 
πετύχει πολλές και καλές αγορές με 
πραγματικά συμφέροντος όρους. Καθώς 
η ελληνική κοινωνία ξεχνά πολύ εύκολα 
και σχεδόν ποτέ δεν τιμωρεί τη διαφθο
ρά, οι πωληθέντες, θα εξακολουθήσουν

να συνωστίζονται στην πολιτική, καλλι
τεχνική και πνευματική (;) ζωή αυτού του 
τόπου. Θα γυρνούν ανάμεσά μας, θα μι
λούν στην τηλεόραση, θα γράφουν, θα 
τραγουδούν, θα συνεχίσουν να αποφασί
ζουν για μας. Θα είναι μικρές μετενσαρ
κώσεις του Μεγάλου Απόντος που θα 
τον αισθανόμαστε έτσι και αυτόν δίπλα 
μας. Κάπου κάπου βέβαια θα αποσύρον- 
ται μερικοί, όταν πρόσκαιρες σκοπιμότη
τες και αλληλοϋποβλέψεις αποκαλύ-

πτουν ορισμένα ονόματα, αλλά θα μένει 
πάντα ένας ικανός αριθμός να συνεχίζει. 
Και να αναπληρώνει τις απουσίες με 
νέες εξαγορές.

4 Τέλος; αν μέσα σ’ αυτήν την απί
στευτη κατάρρευση θεσμών και 

■  προσώπων βρεθούν κάποιοι να α
παλλάξουν την ελληνική κοινωνία όχι 
μόνο από τους συνδαιτημόνες του Γεωρ
γίου Κοσκωτά, αλλά και από το πλαίσιο 
που γεννά και υπερτρέφει τέτοια φαινό
μενα, τότε θα θυμούνται και αυτοί τον 
Κοσκωτά.

Γιατί ο Γεώργιος Κοσκωτάς απέδειξε 
πόσο εύκολος είναι στην Ελλάδα ο ε- 
κμαυλισμός συνειδήσεων, πόσο ανύπαρ
κτη η επίσημη εγρήγορση της πολιτείας 
και πόσο ρηχή η σοβαροφάνεια των «δια
κεκριμένων». Άρα και πόσο αναγκαίο 
— αλλά επίσης και εφικτό—  είναι να ξε
φορτωθούμε τους εξαγορασμένους φύ
λακες της πολιτείας και να αγωνιστούμε 
επιτέλους για την εγκαθίδρυση σοβαρών 
και στέρεων θεσμών και αρχών πριν εί
ναι αργά για άλλη μια φορά.

Όπως το «Κυλώνειο άγος» βοήθησε 
τους Αθηναίους να ξεπεράσουν το μικρο
πολιτικό φανατισμό και να διαμορφω
θούν ως πολίτες, το σημερινό άγος μπο
ρεί να συντελέσει στην ωρίμανση και της 
δικής μας κοινωνίας.

Νίκος Κάσδαγλης

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΣΤΕΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΑΑΣΣΑΣ

Για να ξεφύγεις από το καθημερινό άγχος, την πάλη για επιβίωση, με πεσφΙοτερο ή 
λιγότερο βούτυρο στο ψωμί-σου, την ιδεολογική διαμάχη, τις αθλιότητες της πολιτικής,

την εφημερίδα.
Φεύγεις, για να γνωρίσεις στον τόπο-τους διαφορετικούς ανθρώπους, άλλη νοοτροπία, ν’

ανακαλύψεις καινούριες αξίες.
Ν’ απαλλαγείς, ας είναι και προσωρινά, από το φθαρμένο-σου δέρμα.

Καλό ταξίδι!



Πέντε και μια σφαίρες του Δημήτρη Χαντζόπουλου

ΕΚΑΝΑ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ. 
ΟΤ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ...

ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΙΧΑΝ ΜΕΙΝΕΙ «ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ». 
ΑΥΤΟΙ ΜΕ ΣΤΕΙΛΑΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΥΤΑΝΑ.

ΤΗ ΒΡΗΚΑ. ΗΤΑΝ ΝΕΚΡΗ. ΤΟ ΡΑΔΙΟ, 
ΣΤΗ ΔΙΑΠΑΣΩΝ, ΕΠΑΙΖΕ...

...ΤΗ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ» 
ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΓΙΝΕΙ.

...ΕΚΛΟΓΕΣ!!! ΑΦΟΥ ΓΕΛΑΣΑΝ ΑΡΚΕΤΑ 
ΤΟΥΣ ΘΥΜΙΣΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΑΛΛΕΣ 5 ΣΦΑΙΡΕΣ.

24



ΜΗΠΩΣ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ;
ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΟΣ;
ί  Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω 

από το σκάνδαλο Κοσκωτά 
έχουν και μια αθέατη, για την 
ευρεία κοινή γνώμη, πλευρά, 
που αφορά τη διαδρομή της 

όλης υπόθεσης στους 
διαδρόμους των κτιρίων, που 
στεγάζουν τους λειτουργούς 

και τις υπηρεσίες της Θέμιδος.
Αυτή τη διαδρομή του 

«δικαστικού φακέλου Κοσκωτά» 
και της «σκωληκοειδούς 

απόφυσής του» δηλαδή, της 
ανάμειξης Σαλιαρέλη, επιχειρεί 
να καταγράψει το κείμενο που 

ακολουθεί.
Αν ζούσε ο Μοηίβεηίθυ πάντως, 
ελπίζαμε ότι δεν θα το διάβαζε, 

γιατί θα διεψεύδοντο κατά 
τρόπο άμεσο οι γνωστές θέσεις 

του περί της διάκρισης των 
εξουσιών στην αστική 

δημοκρατία ^

Κ ι έξαφνα η Δικαιοσύνη αποφάσισε 
να αλλάξει ομάδα. Από φανατισμέ
νη Ολυμπιακάρα «πρασίνισε», από

τομα... Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς η ε
σπευσμένη και άρον άρον προφυλάκιση 
του προέδρου του Ολυμπιακού και κοτ
ζάμ «βασιλιά τών ρουμπινιών» Αργύρη 
Σαλιαρέλη τη στιγμή που η προηγούμενη 
προεδράρα της ομάδας ο Γεώργιος Κο- 
σκωτάς, ο γνωστός και ως «Τάμπυ», είχε 
11 ολόκληρες μέρες, νόμιμες παρακαλώ, 
για να προετοιμάσει την απολογία του. 
Και να ’ταν μόνο αυτό. Οποία αβρότης α
πέναντι του από τη μέρα που ο Τζωρτζ 
πάτησε το πόδι του στα δικαστήρια. Ο 
8ος ειδικός ανακριτής Γεώργιος Παπαν- 
δρέου, έχοντας τόσες μέρες στα χέρια 
του τη δικογραφία και ενώ οι εφημερίδες 
βοούσαν για το ενδεχόμενο φυγής του 
Τάμπυ από την Ελλάδα, δεν καταδέχθη
κε να εκδώσει ένα ένταλμα σύλληψης. 
Αντίθετα ο συνάδελφός του 9ος τακτικός 
ανακριτής Βασ. Φούκας, πιο διαβασμέ
νος φαίνεται, εν μια νυκτί διάβασε τη δι
κογραφία για το νέο πρόεδρο του Ολυμ
πιακού και την άλλη μέρα ώρα 9η πρωινή 
εξέδωσε και ένταλμα σύλληψης του Σα- 
λιαρέλη.

Έτσι, Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 1988 
και περί ώραν δωδεκάτην μεσημβρινή 
μας προέκυψε ο Αργύριος στα δικαστή
ρια της παλιάς σχολής Ευελπίδων, έξω 
από το γραφέίο του Φούκα, κτίριο 9 στον 
1ο όροφο. Να δηλώνει μέσω των συνηγό
ρων του ότι ήρθε να καταθέσει μήνυση 
κατά των πιλότων του επειδή φυγάδευ- 
σαν τον Κοσκωτά. Στην εύλογη απορία 
των δημοσιογράφων «μα καλά, δεν κατα
τίθενται εδώ οι μηνύσεις αλλά στο κτίριο 
16» ο καθηγητής του Ποινικού Δικαίου 
Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζοντας τα πε
ρί πιλότων είπε: «Υπάρχουν 3-4 τζετ σαν 
του Σαλιαρέλη στην Ελλάδα. Κάποιο θα 
πήγαινε να προσεγγίσει ο Κοσκωτάς. Λά
δωσε λοιπόν τους πιλότους του τζετ του 
Σαλιαρέλη, το πήραν από την Κένυα για 
να το πάνε για σέρβις και κατέληξε μέσω 
Μάλτας να έχει μέσα τον Κοσκωτά. Ίσως 
την οικογένειά του να την είχε από την 
Κένυα. Και τέλος το τζετ πήγε εκεί που 
πήγε...». Φυσικά όλοι, δημοσιογράφοι και 
συνήγοροι, ήξεραν την αλήθεια για το 
ένταλμα. Γιατί την προηγούμενη μέρα η 
Εισαγγελία της Αθήνας με βάση την έκ
θεση της Ασφάλειας για τις κινήσεις του 
τζετ είχε ασκήσει ποινική δίωξη στον Σα- 
λιαρέλη για υπόθαλψη εγκληματία σε 
βαθμό, κακουργήματος. Για πρώτη φορά 
είχε συνδυασθεί το άρθρο 231 του κώδι
κα Ποινικής Δικονομίας που χαρακτηρί
ζει την υπόθαλψη ως πλημμέλημα με το 
νόμο 1608/50 «περί καταχραστών δημο
σίου» που την κάνει κακουργηματική.

Στηριγμένος λοιπόν σ’ αυτή τη δικο
γραφία ο Φούκας εξέδωσε το ένταλμα 
σύλληψης κάνοντας κι αυτός με τη σειρά 
του για πρώτη φορά συνδυασμό των άρ
θρων 271 μέχρι 276 του Κ.Π.Δ. που λένε ό
τι σε υποθέσεις για τις οποίες προβλέπε- 
ται προφυλάκιση του κατηγορούμενου, 
όπως δηλαδή τα κακουργήματα, ο ανα
κριτής μπορεί να εκδώσει ένταλμα σύλ
ληψης χωρίς να έχει προηγηθεί κλήτευ- 
ση του κατηγορούμενου. Σε αυτήν την 
περίπτωση το ένταλμα υπέχει θέση κλη- 
τεύσεως! Καταπληκτικό!... Τι εγρήγορ
ση! Τι νομομάθεια! Τελικά εκείνος ο 8ος 
ειδικός ανακριτής ή πρέπει να είχε μαύ
ρα μεσάνυχτα ή πρέπει να ήταν φανατι
κός Ολυμπιακός.

Οποία όμως έκπληξη και του Σαλιαρέ- 
λη όταν προσερχόμενος στον εκδόσαν- 
τα το ένταλμα σύλληψης ανακριτή Φού
κα, ακούει έκπληκτος ότι ο ίδιος ο Φού
κας είναι αναρμόδιος για την περίπτωσή

του Μ.Β. Θεμιστοπόλου
του και ότι πρέπει να πάει να παρουσια- 
σθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Δωρή που 
ορίσθηκε εισαγγελέας για την υπόθεση 
Κοσκωτά, μετά την πρόσφατη Ολομέλεια 
των Εφετών για το σκάνδαλο που αποφά
σισε την ανάθεση των ανακρίσεων σε ε- 
φέτη ανακριτή.

Απορημένος ο νέος πρόεδρος πήρε 
την άγουσα προς την μπλε Μερσεντές 
του συνοδευόμενος από μια κουστωδία 
μυστικών, ανδρών της ασφαλείας του, 
δημοσιογράφων, συνηγόρων και περιέρ
γων. Πριν μπει στο πίσω κάθισμα ένας 
μάλλον φανατικός οπαδός πρόλαβε να 
φωνάξει «Γειά σου πρόεδρε...». Με την 
ιαχή του οπαδού να ηχεί ακόμα στα αυ
τιά του ο πρόεδρος του «θρύλου» έφθα- 
σε στο Εφετείο. Με απόφαση του εισαγ
γελέα Δωρή και του ανακριτή Σκαρλάτου 
κρατείται το βράδυ της Παρασκευής 
στην Ασφάλεια και τα μεσάνυχτα του 
Σαββάτου πάλι με σύμφωνη γνώμη τους 
διατάχθηκε η προφυλάκισή του.

Μα καλά τι είχε συμβεί και μέσα σε σα
ράντα οκτώ ώρες ο βασιλιάς των ρουμπι
νιών βρέθηκε στις φυλακές Κορυδαλ
λού;

Παρασκευή πρωί λίγη ώρα μετά την 
έκδοση του εντάλματος σύλληψής του ο 
προϊστάμενο’ς της Εισαγγελίας Εφετών 
Δημ. Βλάχος (ξέρετε, αυτός που διέκοψε 
άρον άρον τις διακοπές του τον Αύγου
στο μόλις ο Τσεβάς διέταξε προκαταρ
κτική εξέταση για τα δημοσιεύματα του 
Τύπου σχετικά με τις ατασθαλίες στην 
Τράπεζα Κρήτης) αυτός λοιπόν με επεί
γον σήμα του στον προϊστάμενο της ει
σαγγελίας πλημμελειοδικών Γιάννη Γα- 
βρίλη ζητούσε να διαβιβασθεί εσπευσμέ
να η δικογραφία Σαλιαρέλη στην Εισαγ
γελία Εφετών ως συναφής με την υπόθε
ση Κοσκωτά. Θυμωμένος ο εισαγγελέας 
Γαβρίλης έβριζε στο γραφείο του στον 
τρίτο όροφο του κτιρίου 16. Ο πονηρός 
Βλάχος του έκλεψε την μπάλα την τελευ
ταία στιγμή από τα πόδια κι έβαζε αυτός 
γκολ.

Ξέρεις τι είναι να έχεις τη χρυσή ευ
καιρία να φανείς κι εσύ λαύρος στην 
¡«βρώμικη υπόθεση που σπιλώνει την τι
μή όλου του πολιτικού κόσμου» και την 
ΐελευταία στιγμή να σου τη φέρνει ο 
Βλάχος; Τζάμπα δηλαδή έφαγες όλη την 
μπόρα του «Ελεύθερου Τύπου» για τον 
«γνωστό κύριο Γαβρίλη» που έλεγε ο Ρί- 
ζος λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εί
σαι κολλητός του Κουτσόγιωργα προ α-
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
Μαυρομιγάλη 9, ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. 3607744-3604793

Να ετηστραφούν τα κλοπιμαία

Ο Γ. Κοσκωτάς είναι απατεώνας —  περί αυ
τού ούτε ο γραφικός κυβερνητικός εκπρόσω
πος αμφιβάλλει. Ο πρωθυπουργός υπερθεμα
τίζει και όλοι ανεξαιρέτως οι πρώην στενοί 
συνεργάτες και νυν αποστασιοποιημένοι α- 
γνώμονες νεοέλληνες τον λούζουν πατόκορ- 
φα. Όψιμα κάπως ανακάλυψαν ότι ο Κοσκω
τάς «ήτοαπατεών» και κλαίουν και οδύρονται 
που η κακή τους μοίρα τους οδήγησε στα μο
νοπάτια της Παλλήνης και της Βουκουρε- 
στίου.

Εμείς κάνουμε μια πολύ απλή πρόταση 
προς τον επίτροπο κ. Παπαδότο που προσπα
θεί να μειώσει τα ελλείμματα της Τράπεζας 
Κρήτης:

Επειδή πολλοί κύριοι φτιάχτηκαν με τα 
κλοπιμαία του Κοσκωτά και ονομάζουν τα πο
σά και τα αγαθά που περισυνέλεξαν ως «πα
ροχή υπηρεσιών» προς τις αμαρτωλές εται
ρείες (εμείς δουλεύαμε οχτάωρο, τι φταίμε, 
δεν ξέρουμε, έτσι λένε τώρα) να χαρακτηρι
στούν τα αγαθά αυτά ως κοινωνικά (αυτό για 
όσους επικαλούνται τις σοσιαλιστικές ιδέες) 
ή ως τραπεζική περιουσία (για όσους επικα
λούνται τη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία) και να 
ληφθούν τα κάτωθι πρακτικά μέτρα.

Να απαλλοτριωθεί η βίλα του κ. Κουνελά- 
κη.

Να κατακυρωθεί στο κράτος η Μερσεντές 
του κ. Ματζουρανη.

Να κατασχεθεί η επίπλωση του σπιτιού του 
κ. Βακάλη.

Να κατασχεθεί ομοίως το video του κ. Κα· 
λούδη.

Να κατακρατηθούν η γραφομηχανή και το 
φορητό τηλέφωνο του κ. Ρουμπάτη.

Να κατασχεθεί η έγχρωμη τηλεόραση του 
κ. Παλαιοκρασά.

Να κατασχεθεί η τσάντα και η γραμματο- 
συλλογή του κ. Μεταξά.

Να αφαιρεθεί από την γκαρνταρόμπα του 
κ. Μπουσμπουρέλη η καπαρντίνα που αγόρα
σε προ δυο μηνών.

To anti μπορεί να βοηθήσει στην καταγρα
φή και άλλων κλοπιμαίων. Θεωρούμε ότι η 
πρόταση αυτή πρέπει να θεωρηθεί άμεσα ε
κτελεστέα.

νασχηματισμού; Τι να κάνει λοιπόν... Δια- 
τάσσει τον Φούκα να διαβιβάσει τη δικο
γραφία στον Δωρή. Ασθμαίνων μέσα στη 
μεσημεριάτικη βροχή με τη δικογραφία 
υπό μάλης ο ανακριτής πάει στην οδό 
Σωκράτους. Κι έτσι ο βασιλιάς «βρέθηκε 
στις φυλακές».

Και τώρα λίγο φλας μπακ, για να κατα
λάβουμε τη δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων, 
και να δούμε πού βρίσκεται το κουμπί.

Όπως είπαμε λοιπόν ο ανακριτής Πα- 
πανδρέου είχε στα χέρια επί μέρες τη δι
κογραφία του Τζώρτζ. Νόμιμα του έδωσε 
και 11 μέρες προθεσμία να προετοιμάσει 
την απολογία του. Και δεν κάνω πλάκα 
για το νόμιμα, γιατί έξω από τα όψιμα και 
εφετζίδικα ερωτήματα του πρώην υ
πουργού Δικαιοσύνης Μ. Κουτσόγιωργα 
προς τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. 
Κωνσταντινόπουλο για τη νομιμότητα ή 
όχι της 11 ήμερης προθεσμίας, και, ο 
«πρωτοετής της Νομικής» ξέρει πως το 
ελάχιστο χρονικό περιθώριο για απολο
γία είναι 48 ώρες. Σαφώς και μπορεί να 
δοθεί μεγαλύτερη προθεσμία αν ο ανα
κριτής κρίνει ότι ο κατηγορούμενος 
χρειάζεται περισσότερο χρόνο λόγω της 
σοβαρότητας των κατηγοριών. Αλλού 
βρισκόταν το κουμπί τότε...

Σύμφωνα με τις καταγγελίες του Στ. 
Παναγούλη στη Βουλή στις 14 Νοεμ
βρίου, είχε προηγηθεί συνάντηση του 
αρχηγού της ΕΥΠ Τσίμα, του Κουτσό- 
γιωργα και του «Τζωρτζ Κοσκώτας» σχε
τικά με τον τρόπο διαφυγής του. (Βέβαια 
για την υπόθεση αυτή, ο Κουτσόγιωργας 
κατέθεσε μήνυση εναντίον του Παναγού- 
λη, αφού όμως το είχε σκάσει ήδη ο Τάμ- 
πυ και είχε αποκαλυφθεί ότι ο Κοσκωτάς 
το ’σκάσε με το τζετ του Σαλιαρέλη. Φυ
σικά, πάλι, εκ των υστέρων όπως ανέφε
ρε ο συνήγορος του Σαλιαρέλη ο Κοσκω
τάς εμφανίζεται στη Μάλτα... Σημειώστε 
το αυτό).

Τα πράγματα λοιπόν παίζονταν ακόμα. 
Προς τι λοιπόν να θυμηθεί ο κ. Παπαν- 
δρέου, ο ανακριτής δηλαδή, να εκδώσει 
ένταλμα σύλληψης;... Τα γεγονότα που 
επακολούθησαν είναι γνωστά. Ο Κοσκω
τάς στη συνέχεια το έσκασε, παραιτείται 
ο Σεχιώτης, αναλαμβάνει ο Πέτσος, τον 
οποίο ο πρώην αντιπρόεδρος της Τράπε-
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26



»■ ζας Κρήτης κ. Βακάλης, σε συνέντευξή 
του στον Θανάση Λυρτσογιάννη του « Έ
θνους» τον κατηγόρησε ευθέως ότι έ
παιρνε βαλίτσες με χρήματα από τονΚο- 
σκωτά. Παραιτείται από υπουργός Δι
καιοσύνης ο Μ. Κουτσόγιωργας, που ό
πως αποκάλυψε η «Ελευθεροτυπία» πή
ρε την περασμένη άνοιξη από την Τράπε- 
ζα Κρήτης ένάν ολόκληρο όροφο γρα
φείων στην Ασκληπιού αντί 6,5 εκατομ
μυρίων τη στιγμή που η Εφορία τα κοστο
λογεί τουλάχιστον 14 εκατομμύρια, και 
αναλαμβάνει υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. 
Ρώτης, που με πρόταση του Κουτσόγιωρ- 
γα είχε γίνει Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Επικράτειας.

Η μαγιονέζα έκοψε όμως, όταν ανακα
λύφθηκε ο Τάμπυ στη Βραζιλία. Από ε
κείνη τη στιγμή πολλοί πρέπει να έχασαν 
τον ύπνο τους. Γιατί άλλο πράγμα να το 
έχει σκάσει ο Κοσκωτάς «για άλλη γη και 
για άλλα μέρη», άγνωστα πάντα, και να 
τον βρίζεις να του επιρρίπτεις κάθε κου
τσό και στραβό και άλλο να έχει ανακα
λυφθεί στη Βραζιλία, με την οποία δεν 
έχουμε συνθήκη έκδοσης κρατουμένων.

Σαν να μην έφθανε αυτό ο Κοσκωτάς 
με το τζετ του Σαλιαρέλη φτάνει στο 
Μπέντφορντ της Μασσαχουσέτης και 
παραδίδεται ουσιαστικά μόνος του στις 
αμερικανικές αρχές. Τότε είναι που ο ύ
πνος πολλών στην Ελλάδα γίνεται ανή
συχος. Τηλεφώνημα του κ. Λ. Καραπανα- 
γιώτη των «ΝΕΩΝ» στον Γ. Καψή ώρα 3η 
πρωινή με έμμεση απειλή πως αν δεν κι
νηθούν την άλλη μέρα, να ετοιμάζουν τα 
μπαούλα τους. Τηλεφώνημα του Καψή 
στον Πέτσο ο οποίος κοιμάται και ο ο
ποίος λέει ότι μετά τις 8 να τον ξυπνή
σουν. Αγωνιώδη τηλεφωνήματα του ΑΝΥ- 
ΠΕΞ στην Αμερική και κράτηση του Κο- 
σκωτά στην αμερικανική πόλη.

Την άλλη μέρα ο Πέτσος σε έκτακτη 
συνέντευξή του, προς τους συντάκτες 
του υπουργείου, εξομολογείται και αυ
τός ότι είχε την πληροφορία από τις 12 
τα μεσάνυχτα από το γιό του πρωθυ
πουργού, τον Νίκο και ότι η σύλληψη του 
Τάμπυ μπορεί να χαρακτηρισθεί ως έργο 
του Ελληνικής Αστυνομίας! Από τις «εξο
μολογήσεις» του κ. Πέτσου καλό είναι να 
κρατήσουμε το όνομα του κ. Νίκου Αν- 
δρέα Παπανδρέου, που — όπως λένε αυ-

τόί που ξέρουν—  είναι το πρόσωπο εκεί
νο της «Αγίας οικογένειας του καστρίου» 
που δρα αθέατο στο παρασκήνιο, «επεν
δύοντας» για το πολιτικό μέλλον και τη 
συνέχεια της «δυναστείας Παπαν
δρέου». Ο προϊστάμενος της εισαγγε
λίας εφετών κ. Βλάχος με δήλωσή του σε 
άπταιστη καθαρεύουσα το μεσημέρι της 
24ης Νοεμβρίου, 12 ώρες σχεδόν μετά τη 
σύλληψη του Κοσκωτά: «κατόπιν προη- 
γηθεισών υπηρεσιακών μας ενεργειών 
και των τριών σημάτων μας προς την ΙΝ- 
ΤΕΡΠΟΛ για τη σύλληψη του φυγόδικου 
κατηγορούμενου Γεωργίου Κοσκωτά πα- 
ρεσχέθη αρμοδίως υπηρεσιακή πληρο
φορία ότι ο κατηγορούμενος Κοσκωτάς 
συνελήφθη και κρατείται εις την πάλιν 
Μπέντφορντ της Μασσαχουσέτης, από 
τις 23 Νοεμβρίου. Κατόπιν τούτου θα 
προχωρήσει (!) η κατά νόμον διαδικασία 
εκδόσεώς του, αμέσως και ταχύτατα ως 
εγένετο μέχρι σήμερον».

Διευκρινιστικά, μάλιστα, τονίζει προς 
άρσιν κάθε αμφιβολίας: «Ο Κοσκωτάς 
συνελήφθη βάσει των σημάτων μας...»!

Τον εισαγγελέα κ. Βλάχο επιβεβαιώνει 
και ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ρώ
της. Η εισαγγελία πλημμελειοδικών ό
πως αναφέραμε, ασκεί ποινική δίωξη κα
τά του Σαλιαρέλη και των δυο πιλότων 
σε βαθμό κακουργήματος. Σε μια νύχτα 
ο Φούκας μελετά την υπόθεση και εκδί
δει μάλιστα και ένταλμα σύλληψης του 
Σαλιαρέλη. Μέχρι να πάει, την Παρα
σκευή, ο Σαλιαρέλης στον ανακριτή ο 
Βλάχος ζητά τη δικογραφία. Ένας αγώ
νας δρόμου δηλαδή για να κερδηθούν οι 
εντυπώσεις.

Κυριακή πρωί ο «Ελεύθερος Τύπος» 
βγαίνει με αποκλειστική συνέντευξη του 
Κοσκωτά στο συντάκτη Δ. Ρίζο. Οι χαρα
κτηρισμοί ε^ναι αποκαλυπτικότατοι «Α
ναμφισβήτητα είναι ο πιο ύπουλος από 
όλους (ο Κουτσόγιωργας) και ο πιο διε
φθαρμένος. Και ο Ανδρέας όμως ο ίδιος 
δεν πάει πίσω. Να ξέρεις πόσα ράμματα 
έχω για τη γούνα τους...». Όσο για τον 
Γιωργάκη ο Κοσκωτάς αποφαίνεται «κα
λά αυτός είναι βλάκας. Μόνο έτσι μπο
ρώ να τον χαρακτηρίσω από τη στιγμή 
που προσπάθησε να συνδέσει εμένα με 
τους Τσάτσους».

Ως προς τον Σαλιαρέλη τώρα που ανα
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φέραμε στην αρχή. «Δεν έφυγα από την 
Ευρώπη με το τζετ του Σαλιαρέλη. Από 
την Ευρώπη (σ.σ. η Μάλτα που λέγαμε;...) 
με πήρε ο πιλότος του...». Για να κλείσει 
στο τέλος τη συνέντευξη ότι «με μια μου 
κίνηση, με ένα χαρτί θα σου δώσω στο 
τηγάνι τον Παπανδρέου και τον Κουτσό- 
γιωργα».

Την ίδια μέρα, Κυριακή το πρωτοσέλι
δο του «Δημοκρατικού Λόγου» αναφέρει 
«ΣΙΑ και Κοσκωτάς χοντραίνουν το παι
γνίδι» με πλαγιότιτλο «Βάλλει ο απατεώ
νας κατά του συνόλου του πολιτικού κό
σμου», αναφέροντας στο ρεπορτάζ τις 
πληροφορίες του ότι ο Κοσκωτάς έδωσε 
συνέντευξη στον Δημήτρη Ρίζο. Ενώ η ο- 
μογάλακτή της «Αυριανή» έχει στην πρώ
τη σελίδα κλισεδάκι με φωτογραφία του 
Κοσκωτά και λεζάντα «Στο αρχηγείο της 
ΣΙΑ ο Κοσκωτάς για να δώσει συνέντευξη 
στον Ελεύθερο Τύπο», και στην 8η σελί
δα της εφημερίδας ο απεσταλμένος της 
Λάμπρος Παπαντωνίου αποκαλύπτει ότι 
από τις φυλακές του Σαλέμ μεταφέρθηκε 
ο Κοσκωτάς στην Ουάσινγκτον όπου βρί
σκεται το αρχηγείο της ΣΙΑ, ώστε οι μυ
στικές υπηρεσίες της Αμερικής να τον έ
χουν συνεχώς υπό την επίβλεψή τους... 
Για να βγει η «Ελευθεροτυπία» την ίδια 
μέρα με τίτλο « Αλλοθι η ...Σία» και πλα
γιότιτλο «Αυτή τον έστειλε στην Ελλάδα 
- Νέα επιχείρηση αποπροσανατολισμού 
για τον Κοσκωτά» ενώ στο ρεπορτάζ επι- 
σημαίνεται ότι «ένα πολιτικό παίγνιο γύ
ρω από τον Κοσκωτά βρίσκεται σε πλήρη 
εξέλιξη, καθώς κυβερνητικές πηγές τον 
χρεώνουν πλέον απερίφραστα στους Α
μερικανούς και την ΣΙΑ υπογραμμίζον
τας ότι η παράδοσή του στις αμερικανι
κές αρχές υποδεικνύει ποιοι τον είχαν 
στείλει στην Ελλάδα». Σύμφωνα πάντα 
με αυτές τις κυβερνητικές πηγές, ο Κο
σκωτάς συμμετείχε σε ένα σχέδιο απο
σταθεροποίησης της ελληνικής πολιτι
κής ζωής «με στόχο να πληγούν το ΠΑ- 
ΣΟΚ και ορισμένα ηγετικά του στελέχη». 
Στο ρεπορτάζ τονίζεται επίσης η ...επισή
μανση της κυβέρνησης πως ο άνθρωπος 
που τον φυγάδευσε από την Ελλάδα εί
ναι ο Αργύρης Σαλιαρέλης που διατηρεί 
στενούς δεσμούς με τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Πράγματι στην «Αυριανή της Κυρια
κής» φιγουράρει στην πρώτη σελίδα φω-

«Μικρή Βιβλιοθήκη Ηρόδοτος» 

ΤΑΣΟΣ ΛΙΓΝΑΔΗΣ

ΤΟ ΖΩΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ
11x18 εκ. - 216 σελ. - 800 δρχ. 

ΠΑΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ κ.ά.

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ

11x18 εκ - 288 σελ. - 600 δρχ.

Εκδόσεις Ηρόδοτος
Μαυρομιχάλη 7 - GR 10679 Αθήνα

Τηλ.: (01)36.30.903

27



•  ·  ·

τογραφία του Μητσοτάκη με τον Σαλια- 
ρέλη ενώ στην 7η σελίδα υπάρχει ανυπό
γραφο ρεπορτάζ με τον τίτλο «Στενές ε
παφές Μητσοτάκη - Σαλιαρέλη».

Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, ο βαλτός 
από την ΣΙΑ Κοσκωτάς ήρθε στην Ελλάδα 
για να καταστρέφει και να σπιλώσει την 
τιμή ηγετικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ και 
αφού αναστάτωσε την πολιτική ζωή της 
χώρας το έσκασε με το τζετ του έχοντος 
στενές επαφές με τη Νέα Δημοκρατία 
Αργύρη Σαλιαρέλη!! Κι ας λέει ο Κοσκω
τάς στη συνέντευξή του πως ο πρώτος 
που άρχισε να σκαλίζει το θέμα του είναι 
«Ο Μπακογιάννης που μου το κράταγε 
μανιάτικο επειδή τον έδιωξα από το 
ΕΝΑ».

Τέλος με τα κοσκωτικά απ’ την πλευρά 
μας και «τω θεώ δόξα». Κι έρχονται τα ε
ρωτηματικά:
Πρώτον: Γιατί δεν κίνησε τη διαδικασία 
της έκδοσης εντάλματος σύλληψης ο 
Παπανδρέου;
Δεύτερον: Γιατί τόσον καιρό η υπόθεση 
είχε ανατεθεί σε αυτόν, σχετικά νέο ανα
κριτή για να αναλάβει τέτοια δικογρα
φία;
Τρίτον: Μετά τα ομαδικά πυρά κατά της

Εισαγγελίας Πλημμελιοδικών για αργο
πορία της σύγκλησης της Ολομέλειας 
και την ανάληψη της υπόθεσης από εφέ- 
τη ανακριτή, γιατί η δικογραφία Σαλιαρέ- 
λη δεν διαβιβάσθηκε αμέσως στην Ει
σαγγελία Εφετών ως συναφής με την υ
πόθεση Κοσκωτά αιτιολογικό με το ο
ποίο στάλθηκε αργότερα μετά τη σύλλη
ψη Κοσκωτά, στην Εισαγγελία Εφετών;
Τέταρτον: Γιατί ο Φούκας, μ ε τ ά τη σύλ
ληψη Κοσκωτά έβγαλε αμέσως ένταλμα 
σύλληψης του Σαλιαρέλη; Ήταν πιο ύπο
πτος φυγής από τον Ντάμπυ; Και τέλος, 
Πέμπτον: Μήπως η σύλληψη και προφυ- 
λάκιση Σαλιαρέλη έχει να κάνει με την 
κυβερνητική προσπάθεια να κλεισθούν 
στόματα τη στιγμή που ο ίδιος ο Κοσκω
τάς διαβεβαιώνει ότι από τη Μάλτα τον 
παρέλαβε το τζετ;

Γ ιατί άλλο, εκτός από την αμφισβητού
μενη συμμετοχή του «βασιλιά των ρουμ
πινιών», κυνηγά η κυβέρνηση τον Σαλ- 
λιαρέλη, κι αυτός παριστάνει τον ανήξε
ρο;

Πέρα από τα ερωτηματικά που θέσα
με, όψιμοι Σέρλοκ Χολμ στους ύποπτους 
καιρούς που ζούμε, σίγουρα κάτι συμβαί
νει στην «ανεξάρτητη» Δικαιοσύνη. □

ΣΤΟ ΦΩΣ
άλλο ένα 
ΣΚΑΝΔΑΛΟ

των δημοσιογράφων 
Κ Ω Σ Τ Α  ΓΕ Ω Ρ ΓΙΑΔ Η  
Ν ΙΚ Ο Υ  Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Για να μάθουν 
οι φίλαθλοι 
πού, πώς,
από ποιους παίζεται 
το πρωτάθλημα

Ε Κ Δ Ο ΣΕ ΙΣ  ΣΥΓΧΡΟ Ν Η  ΕΠΟΧΗ  
ΤΗΛ. 36.40.713

ΕπανεκδόΟηκαν

Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ!

Δύο από τα πιο 
πολυσυζητημένα βιβλία 
της φετινής χρονιάς

Για σένα που ενδιαφέρεσαι 
για τις εξελίξεις 
και τις προοπτικές 
του ελληνικού και παγκόσμιου 
προοδευτικού κινήματος

0  Ζαλόγγου 11 Τηλ. 3640713, 3615617
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ
ί κακός πού είναι ό κόσμος. Κάθε 
πρωί πίνω δηλητύρειον.
Επειδή ώς έγγαμος καί οικογε

νειάρχης, έτυχέν νά έροτεφθώ παράφο
ρα μίαν πολή νεοτέραγ Μου νέαν περιφε
ρόμενος μέ άφτήν εις διάφορα νηκτερινά 
κέντρα προκαλών τό Δημόσειον έσθημα, 
ό κήριος Τόμπρας διαδίδει δεξιά καί άρι- 
στερά δτι τό ψευδόνυμόν Μου είναι ΣΑ- 
ΛΙΑΡΕΛΗΣ.

"Ενα έχω νά εΐπω εις τόν διοικητήν τοϋ 
OTE. Κήριε Τόμπρα, «δέν δικεοϋσθε διά 
νά είρονέβεσθαι». Έάν σήμερα σαλιαρί
ζω δημοσίως, ύπέφθυνος εις τούτο είναι 
ή σήζηγός Μου ή όποια εις διάστημα 40 
έτών δέν μού έψησεν ούτε ένα άβγό. Τό 
"Μή ώόν”  είναι τό αίτιον τών έξωσυζυγι- 
κών Μου σχέσεων. "Ολοι γνορίζομεν τάς 
θρεπτικάς ούσίας τών ώών. ’Εάν καί έγώ 
είχα ήμερησίως τό τακτικόν μου άβγόν 
μέ τάς άπαρετήτους θερμίδας, δέν θά 
διέλυα τήν οίκογένειάν Μου. Έπακόλου- 
θον άρα τών στερήσεών Μου εις όρμό- 
νας καί λεφκόματα είναι ή παρατηρούμε
νη μου άφθονος διούρησις καί σιελό- 
ροια.

Τίποτε άλλο δέν σάς λέγω κήριε Τόμ
πρα μου κέ παρακαλό νά είσθε κοσμιότε- 
ρος εις τάς έκφράσεις σας.

*  *  *

Τό τηλέφονόν μου ή εΐνε χαλασμένον 
ή έχει πιάση κοριούς. Σηκώνων τό άκου- 
στικόν, άκουσα τόν έξης διάλογον μετα
ξύ δύο άνδρών.

—  Έμαθα Άργύρη δτι λύσσαξες νά 
άγοράσης τόν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΝ.
—  Ναι, άληθέβει άφτό, αλλά έβρί
σκω δυσκολίας.
—  Μείνε ήσυχος. Ό ’ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εί
ναι δικός σου. Άλλα θέλω νά μοΰ κά
νης μίαν χάριν.
—  "Οτι θέλετε.
—  Μήπως μπορείς νά μού μεταφέ- 
ρης μέ τό άρεοπλάνον σου κάποιον 
δικό μου άνθροπον εις τήν Νότιον ’Α
μερικήν;
—  "Εγινε.
—  Καλόν είνε νά μήν άναμιχθής ό
μως άφτοπροσώπως. Ή μπορείς νά 
έβρης καμμίαν καλήν δικεολογίαν;
—  Έγώ έβρίσκω διαμάντια είς όρυ- 
χεία καί δέν μπορώ νά βρώ μίαν δικε- 
ολογίαν διά τόσον μικρόν ήπόθεσιν; 
θά διαδόσω ότι οί πιλότοι μου είναι 
απείθαρχοι καί κάνουν του κεφαλιού 
τους.
—  ’Εν τάξει Άργύρη. Ό "Αγιος Νε- 
κτάρειος τής Αίγίνης νά σέ έχει κα
λά...

’Από χθές σπάω τό κεφάλη Μου γιά νά 
βρώ ποιός είναι άφτός τόν όποιον ό άλ
λος άπεκάλει Άργύρη. ’Αρχικά τό μυαλό 
μου —  έπειδή τελευταίως άκούγονται 
πολλά όνόματα συγγραφέων καί καλιτε- 
χνών — πήγε στόν ποιητή Άργύρη Έ-

φταλιώτη. "Ητο ό μόνος πρόχειρος Άρ- 
γύρης πού μού ήλθε στό μυαλό. Μετά δ- 
μως άπέρριψα άφτήν τήν ιδέαν. Πρώτον 
διότη άφτός ό Άργύρης έχει πεθάνη καί 
δέφτερον διότη ούδέποτε ό Έφταλιώτης 
μού εΐχεν έκμηστηρεφθή δτι μέ τάς οικο
νομίας έκ τοϋ λογοτεχνικού του έργου 
σκοπέβει ν’ άγοράση ένα Λίαρ Τζέτ. Ά ν  
ήταν θά Μού τό έλεγεν.

Πού θά μού πάει δμως! Θά μάθω ποιός 
είναι άφτός ό άγνοστος Άργύρης κέ θά 
τηλεφονήσω είς τόν κήριον Καψή νά ξυ- 
πνήση τόν κήριο Πέτσο καί νά τού τό πή 
διά νά στείλη τά κατάλληλα σήματα κέ 
νά συληφθή.

*  *  *

Ο ικονομικοί ήταν οί λόγοι πού άνάγ- 
κασαν τόν κ. Γ. Κοσκωτά νά φύγη 
έπειγόντως άπό τήν Βραζηλία κέ 

νά πάη είς τήν Μασαχουσέτην τής Βο- 
στώνης. Είς τό πολυτελές "Pío Παλάς” , 
τού ζητούσαν 35.000 δραχμάς ήμερη
σίως διά τό δίκλινον δομάτειον μέ προϊ- 
νό, ένώ είς τό ύπερπολυτελές FBI τής Βο- 
στώνης τό μονόκλινον είναι δωρεάν κι έ- 
κτός τοϋ πρωινού οί ένοικοι άπολαμβά- 
νουν ήμερησίως καί δύο έπί πλέον γεύ
ματα.

Τό κτίριον, έκτός άπό τήν άνετον δια
μονήν, προσφέρει καί θαβμασίαν θέαν. 
Άπό ψηλά φαίνονται καθαρά αί άκταί 
τής Τζαμάικα, τά όρυχεΐα τής Κένυα, ή 
άφστηρώς φρουρουμένη Παλλήνη καί ό 
σταθμός άνεφοδιασμού τών Τζέτ πού ύ- 
πάρχει είς τήν Ίσλανδείαν.

Πολλάς φοράς τήν νύκτα πού δέν ύ- 
πάρχει όρατότης — μού γράφει ό άδελ- 
φός του Στάβρος—  ό Γιώργος κάνει σχέ
δια διά τό μέλον. Άπό τήν ήμέραν πού 
ήλθεν στήν Αμερικήν έγινεν άλλος άν- 
θροπος. Θέλει νά έργασθή τίμια. Απο
φάσισα Στάβρο, μού εΐπεν μίαν νύκτα, μέ 
τά 3 έκατομήρια πού θά έξοικονομήσω 
είς τό τρίμηνον διάστημα πρίν έκδοθώ 
είς τήν ’Ελλάδα, νά παραγγείλω Γιουγ
κοσλαβικό καλαμπόκη καί νά κατακλύσω 
τήν Έβροπαϊκήν άγοράν μέ ’Ελληνικόν 
Πόπ - Κόρν. Σήμερον μέ βλέπης άξήρι- 
στον κέ άφραγκον, άλλά άβριον θά γίνω 
πάλι μεγιστάν. Δέν άπαιτοϋνται μεγάλα 
κεφάλαια, άλλά γνωριμίαι μέ ιθύνοντας. 
Καί τώρα είναι εύκαιρία πού είς τό Κοσυ- 
φοπέδιον γίνονται ταραχαί καί οί έπίση- 
μοι Γιουγκοσλάβοι είναι πρόθυμοι ν’ ά- 
κούσουν προσφοράς δι’ όλόκληρον τήν 
παραγωγήν άραβοσίτου, ώστε μέ τό ίσό- 
ποσον τής άξίας νά καταστείλουν τήν έ- 
κραγεΐσαν έπανάστασιν. Καί πώς νά μήν 
μέ λάβουν σοβαρώς ύπ’ δψιν Στάβρο, δ- 
ταν έκτός άπό τά 3 έκατομήρια τής προ
καταβολής τούς δείξω κέ τό τυχέως άνε- 
βρεθέν είς τό συρτάρη μου άκριβές άντί- 
γραφον τής διαθήκης τής Χριστίνας ’Ω
νάση μέ τόν όποιον μέ καθιστά κληρονό
μον κατά 30% διά τήν γνησιότητα τού ό
ποιου ήμπορώ νά σοϋ όρκιστώ είς τά κό-

καλα τού Πρυτάνεως πού μέ έχρισεν Δό- 
κτωρα.

Νά μέ κάτι τέτοιας συζητήσεις, περνώ- 
μεν τήν ώρα μας είς τό θβι τάς νύκτας, 
μού γράφει ό Στάβρος.

*  *  *

ζ  ραία έθιμα έχουν είς τήν 'Άπω
I  1 Ανατολήν.
■ *  Α  Ό πρωθυπουργός τής Κορέας, 

ένεφανίσθη μέ δάκρυα είς τά μάτια είς 
τήν τηλεόρασιν καί έζήτησεν συγγνώμη 
άπό τούς Κορέους διότη δπως άπεκάλυ- 
ψεν κατεχράσθη 24 έκατομήρια δολά- 
ρεια καί ύπεσχέθη νά τά έπιστρέψη. Α 
κολούθως οί έκφωνηταί τών ειδήσεων, έ- 
γνωστοποίησαν είς τούς άκροατάς δτι ό 
άνότατος άρχων τής Νοτίου Κορέας με- 
τέβη είς παρακείμενον σπήλαιον άγροτι- 
κής περιοχής διά νά διάγη τόν ύπόλοι- 
πον βίον του έν μετανοία καί προσευχή.

Έάν άφτό τό γραφικόν έθιμον έπικρα- 
τήση καί έξαπλοθή κέ έδώ καί βγούν ό
λοι τής λίστας είς τό δελτίον τών 9, φο
βούμαι δτι έπί όλοκλήρους μήνας δέν θά 
μεταδίδεται τό δελτίον καιρού, λόγω ά- 
θρόος προσελέφσεως τών μετανοούν- 
των πού θά όρκίζονται, δτι ναί μέν τά πή
ραν, άλλά θά μάς τά έπιστρέψουν. Καί Τό 
χειρότερον δλων είναι πού άφοϋ γεμί
σουν δλα τά σπήλαια τής χώρας μέ ά- 
φτούς τούς άσκητάς τοϋ Δημοσίου Βίου, 
θ’ άναγκασθώμεν νά διευρύνομεν καί τό 
άφθαστον είς χωριτικότητα Σπήλαιον 
τής Πάτμου πού άποτελεΐ σήμερον κάφ- 
χημα τής ’Ορθοδοξίας άλλά δηστηχός 
πέρνει μόνον 150 πού θέλουν να μονά
σουν.

Καί τί θά κάνη τότε ο Κηβερνητικός έκ- 
πρόσωπος μπροστά σ’ άφτόν τόν Γοργο- 
πόταμον τών άποκαλύψεων; Θά βγή καί 
θά πή δτι δλα άφτά είναι σκεβωρία; Ά 
φοϋ δλοι θά σκίζονται καί θά όρκίζονται 
μέ δάκρυα είς τά μάτια δτι τά πήραν κι δ- 
τι άποφάσισαν νά γίνουν καλόγηροι, πώς 
αύτός θά τούς διαψεύση τήν ώραν πού 
θά έξομολογοϋνται; Καί δέν θά πρόκει
ται γιά τήν Άντιπολίτευσιν. Δικοί του άν
θρωποι θά είναι άφτοί πού θά μιλούν είς 
τά δελτία ειδήσεων μέ συντριβήν. Καί ά- 
λοίμονον έάν ό κηβερνητικός έκπρόσω- 
πος άρχίση νά καταφέρεται καί κατά πα- 
ρατάξεώς του. Τότε θά έχουμε πλήρη κα- 
ταράκωση τών θεσμών καί πλήγμα κατά 
τής άξιοπιστίας τών δελτίων ειδήσεων.
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Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ
ΗΤΑΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΗ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
(Η θανατερή οσμή μιας "σοσιαλιστικής ”  απάτης πριν το τέλος της)

Κάτι σαν πρόλογος

Π
ήρα την απόφαση να εκφράζω τις πολιτικές μου 
ανησυχίες, από την πλευρά του πολίτη πάντα 
και όχι του εραστή της εξουσίας, στο ΑΝΤΙ, όσες 
φορές μου το επιτρέπει η Μουσική και τα γύρω 
από αυτήν προβλήματά μου. Και λέω «πήρα την 

απόφαση», γιατί πολύ το σκέφθηκα, μια και δεν είχα 
ανάγκη ούτε πρόθεση να εισπράττω χρήματα ή 
μελλοντικές θέσεις, από αυτές τις «πολιτικές μου 
ανησυχίες». Όμως το αποφάσισα γιατί, πρώτα απ’ 
όλα, μου αρέσει να εκφράζομαι ελεύθερα και να 
επικοινωνώ έτσι με όσους σκέφτονται ανάλογα. Και 
ύστερα, γιατί τώρα τελευταία οι ανησυχίες μου πάνε 
να πάρουν την όψη πανικού, καθώς πληθαίνουν οι 
ενδείξεις της κοινωνικής σήψης, μες στην οποία αργά 
μα σταθερά αρχίσαμε να βυθιζόμαστε.
Τώρα θα πείτε, γιατί στο ΑΝΤΙ; Ίσως γιατί κατόρθωσε 
αυτά τα χρόνια να γίνει ελεύθερο βήμα σε όποιον 
διαθέτει σκέψη και ανησυχίες χωρίς να εξαγοράζει και 
να εξαγοράζεται. Και το σημαντικότερο. Έχουμε τον 
ίδιο εχθρό. Τον ελλοχεύοντα, σε υποανάπτυκτους και 
ψυχικά ανάπηρους νεοέλληνες, φασισμό. Ύστερα από 
αυτό, οι όποιες διαφορές μας, φαίνονται και είναι 
μάλλον ασήμαντες.

Η όψη των ημερών

Ο
ι μέρες έχουν ένα ξεθωριασμένο πράσινο κι έν
τονο γκρίζο απ’ την πολλήν ομίχλη. Το ψέμα έγι
νε επίσημος θεσμός. Το ’χα προβλέψει. Από την 
ώρα που οι κρατούντες άρχισαν να διαφορο
ποιούν, να αλλάζουνε το νόημα των λέξεων, να επισημο

ποιούν την ανυποληψία των λέξεων και να προβάλλουν 
διαφορετικά νοήματα κάθε φορά στην ίδια λέξη, άρχι
ζαν να φανερώνονται οι τρωκτικές προθέσεις των πάνω 
στους θεσμούς. Είχαμε μπρος μας εραστές της εξουσίας 
κι όχι χρήστες. Τα «σοσιαλιστικά τους ιδεώδη» υπήρξαν 
πρόσχημα κι άσχημη φάρσα για τον καταπιεσμένο ελλη

νικό λαό, τον διψασμένο μα κι απληροφόρητο για τις 
διαστάσεις μιας δημοκρατίας. Είμαστε η μόνη χώρα που 
αιώνες παλεύει για τη Δημοκρατία κι ευτύχησε πολύ λί
γες στιγμές να την γευτεί. Ουσιαστικά δεν την γνωρίζει. 
Την θεωρεί σαν όφελος προσωπικό κι όχι σαν πλαίσιο α
ριστοτεχνικά ρυθμισμένο για να κινούνται όλοι, ανεξαι
ρέτως όλοι. Αγνοεί την πειθαρχία της και απαιτεί την εύ
νοια και την κολακεία προσωπικών περιπτώσεων έστω 
και χρόνια αδικημένων. Και οι αυτόκλητοι «σοσιαλιστές» 
ανταποκρίθηκαν με ξιπασμό, θρασύτητα και δίχως εν
δοιασμό. Ο καιρός γίνεται απειλητικός. Τα σπίτια αλλά
ζουν σχήματα, οι δρόμοι κατευθύνσεις και οι οδηγοί των 
λεωφορείων προειδοποιούν. «Καμμία στάσις». Που πάει 
να πει, ίσια στη θάλασσα. Μας περιμένει το Αιγαίο. Κι 
αυτό το Αιγαίο δεν είναι η λυτρωτική ανακάλυψη του 
Μεταπολέμου, που τροφοδότησε με ελπίδες αποβαλκα- 
νοποίησης του πληγωμένου από τον πόλεμο ελλαδικού 
χώρου. Σε αυτό το σημερινό Αιγαίο, υπάρχουνε προβλή
ματα και διεκδικήσεις εραστών και κατακτητών, μολυ- 
σμένη θάλασσα θανατερή κι άνθρωποι χρωματισμένοι 
με μπογιές φανταχτερές για να αρέσουν και να αγορα
στούν. Ποιος θα αμυνθεί και ποιος θα πολεμήσει; Ο ε
χθρός βρίσκεται απ’ όλες τις μεριές και οι άνεμοι μετα
φέρουν θύελλες και θύματα. Οι κυβερνήσεις βγάζουνε 
συνθήματα. Και ο λαός ακολουθεί. Όμως ακολουθεί; Το 
ερώτημα αυτρ χρωματίζει τις μέρες μας. Και η απάντηση 
πρέπει να αποσαφηνιστεί. Όσο είναι καιρός. Γιατί σε λί
γο θα είναι αργά.

Περιπτώσεις με αντικατοπτρισμούς

Δ εκαπέντε μήνες μια γυναίκα με το παιδί της προ
φυλακισμένη. Ο υπουργός είχε «αδιάσειστα» 
στοιχεία για την ενοχή της. Ο Πρόεδρος Δημο
κρατίας κωφεύει γιατί με πάθος ερευνά την ελ
ληνικότητα της εν Γιουγκοσλαβία Μακεδονίας. Γίνεται η 

Δίκη και αθωώνεται, μετά από δεκαπέντε μήνες μες στη 
φυλακή. Αθώο και το μωρό της.

Ο Υπουργός δεν προσεκόμισε τα «αδιάσειστα» στοι
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χεία. Στο μεταξύ είχε αντικατασταθεί από άλλον, που κι 
αυτός με τη σειρά του μόλις παρητήθη. Και η τελική α- 
θώωση έγινε επί τρίτου υπουργού, που ευτυχώς δεν εί
χε καιρό να ασχοληθεί με την «δύσκολη» αυτή υπόθεση. 
Έτσι η Δικαιοσύνη μπόρεσε απερίσπαστη να πράξει το 
καθήκον της. Και την αθώωσε!

Μια ρυπαρή φασιστική φυλλάδα μας πληροφορεί ότι 
«ο Πρόεδρος εδάκρυσε». Και εννοούσε τον πρόεδρο τον 
κ. Σαρτζετάκη, που κατά πως φαίνεται, στο τελευταίο τα
ξίδι του στη μακρινή Αυστραλία, κάποια στιγμήν εδά
κρυσε. Και για την Ιστορία σημειώνω: Παρασκευή 25 Νο
εμβρίου 1988, Δάκρυσε ο Πρόεδρος! Άλλωστε η Κυβέρ
νηση που τον ετοποθέτησε, το μόνο που τον άφησε να 
κάνει είναι, σαν του ’ρχεται, ελεύθερα να δακρύζει. Ί 
σως μάλιστα και γι’ αυτό να δάκρυσε, όταν το σκέφθηκε 
εκεί στην μακρινή Αυστραλία. Όμως γιατί δεν παραιτεί- 
ται; Θα ήταν η μόνη ορθή πολιτική πράξη που θα μπο
ρούσε επιτέλους να πραγματοποιήσει εις τον βίον του. 
Δεν του δημιουργεί υποψίες η ξαφνική συγκίνηση των 
ρυπαρών φυλλάδων για τα «δάκρυά» του; Μήπως τυχόν 
και η παραίτησή του, χαλούσε ξαφνικά «σχέδια επιτελι
κά» της Κυβερνήσεως και της φυλλάδας; Όμως μια τέ
τοια παραίτηση απαιτεί πολιτικό θάρρος κι όχι αδυναμία 
στη δια συμβιβασμών αποκτηθείσα εξουσία. Έστω κι αν 
η εξουσία αυτή δεν περιέχει άλλο από διαπιστευτήρια 
και δικαίωμα δακρύων.

Η Αγία του Αιγάλεω — καλή της ώρα—  για εικοστή 
φορά δικάζεται και πάλιν αθωώνεται. Καλή της ώρα της 
Αγίας του Αιγάλεω.

Προσωπικότητα ισχυρή της παραοικονομίας, που έγι
νε αφορμή για μια αυτοκτονία και για πολλές χρεωκο- 
πίες, και σκόρπισε τον πανικό σε ολόκληρη την πόλη 
των Ιωαννίνων, διαφεύγει με άνεση για το εξωτερικό και 
εκδοθείς από την χώρα που τον φιλοξένησε, με άνεση ε
πιστρέφει για να δικαστεί. Με τι συγκίνηση άκουσαν την 
απόφαση αυτός, η οικογένειά του, οι εχθροί του και οι 
πολυπληθείς του φίλοι. Πέντε μονάχα χρόνια φυλακή. 
Κι ύστερα πάλι ο μόχθος, για μια καινούργια Ελλάδα και 
για καινούργια θύματα!

Ένα δεκαπεντάχρονο παιδί, τρέχει για να σωθεί από 
την «ιερή» μανία των αστυνομικών που κυνηγούν διαδη
λωτές. Σε μια στιγμή, πισώπλατα, δέχεται μια σφαίρα 
και πέφτει νεκρό. Ο αστυνομικός δικάζεται. Τρόμαξε, 
λέει, από το μένος... του κυνηγημένου παιδιού. Βρίσκον
ται άθλιοι βουλευτές που τον παρουσιάζουν άκακο κι α
θώο. Συνάδελφοί του τον υπερασπίζονται. Μερικές τρι
σάθλιες φυλλάδες το ίδιο. Τώρα ο δολοφόνος είναι σπίτι 
του και ο μικρός δεκαπεντάχρονος μέσα στο χώμα, με έ
να πρόσωπο όλο απορία. Γιατί να φύγει τόσο γρήγορα 
αυτός, που νόμιζε ότι ο τόπος του είναι όμορφος, γεμά
τος πικροδάφνες, χρυσά έπη και αθανάτους ήρωες;

Και το μεγάλο γεγονός που γκρέμισε τα εναπομείνα- 
ντα ερείπια. Μεγαλοαπατεώνας των δισεκατομμυρίων, 
αναρριχηθείς από τη σοσιαλιστική μας κυβέρνηση επ’ ω
φέλεια του σοσιαλισμού και των εδώ λειτουργών του, α
ποτυγχάνει να ολοκληρώσει το εκ των λαοπροβλήτων 
κυβερνητών ανατεθέν έργον του. Αποκαλύπτεται! Σω
ρός δισεκατομμυρίων, τράπεζες, εκδοτικές επιχειρή
σεις, ξενοδοχεία, αθλητικά σωματεία, και εμπορία ό
πλων σε εμπολέμους της Μέσης Ανατολής, κατρακυ
λούν και παρασύρουν ολόκληρη τη χώρα, αλλά όχι την 
Κυβέρνηση. Εκείνη του δίδει 11 μέρες για να απολογη- 
θεί. Στο μεταξύ διαφεύγει με υπερβολική άνεση στη Νό
τιο Αμερική. Π αραδίδεται κατόπιν συμφωνίας του στις α
μερικανικές αρχές. Εδώ ο ένας υπουργός, αυτός ο υπε- 
ραπασχολήμένος «αποκαλύπτει» πως το ήξερε απότα με

σάνυχτα, αλλά... κοιμότανε, όταν τον ξύπνησε ο άλλος 
Υπουργός που το έμαθε την 3η πρωινή από διευθυντή 
μεγάλης απογευματινής εφημερίδας. Και ενεργήσανε α
πό κοινού για να κρατηθεί ο διαφυγών, ο οποίος όμως, 
καθώς είπαμε, τα είχε μόνος του τακτοποιήσει, φοβού
μενος μην δολοφονηθεί για τις αποκαλύψεις που ήταν 
σε θέση να κάνει. Και η Κυβέρνηση δεν παραιτείται. 
Πλάι σε όλα αυτά παρουσιάζεται και η γνωστή φασιστι
κή φυλλάδα που επισήμως εκπροσωπεί τη... σοσιαλιστι
κή μας κυβέρνηση και διεκδικεί πατρότητα για τον εντο
πισμό και κράτηση του διαφυγόντος. Για τον εαυτό μου 
διεκδικώ την απόλαυση που έχει κανείς όταν αφηγείται 
φανταστικές ιστορίες, που όμως από τη μια στιγμή στην 
άλλη αρχίζουν να γίνονται ιστορίες τρόμου και αηδίας. 
Και βέβαια σταματά η απόλαυση κι αρχίζει η ανησυχία 
και η ευθύνη.

Η Μαρία Κοτζαμάνη στο άρθρο της στην ΑΥΓΗ για την 
«Ηλέκτρα»του Έζρα Πάουντ γράφει κάπου: «Η Ηλέκτρα 
μπορεί να ζήσει σαν ώριμη γυναίκα μόνο αφού απαλλα
γεί από τη μάνα της!».

Δεν ξέρω γιατί μου ’ρχεται στο νου η «σοσιαλιστική» 
μας κυβέρνηση, που παρά τη θέλησή μας πήρε τη θέση 
μιας τυραννικής μάνας για όλη μας τη ζωή. Οι συλλογι
σμοί ανάλογοι με τις κρίσιμες ώρες που περνάμε. Και η 
Κοτζαμάνη, αναλύοντας τον Πάουντ, γράφει πιο κάτω: 
«Η Κλυταιμνήστρα παρακαλεί το θεό να βασιλεύει όσο 
ζει και δεν αφήνει περιθώρια ζωής στα παιδιά της. Ο φό
νος απελευθερώνει την ορμή ζωής στην Ηλέκτρα». Αυτά 
για τον Πάουντ και την Ηλέκτρα του. Γ ια μας και για τα 
δικά μας, η σκέψη και τα συμπεράσματα.

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 1988. Δυο μαρμαράδες, άθλια υ
ποκείμενα γεννήματα άθλιων καιρών, τιμώρησαν ενδε- 
κάχρονο αγόρι που εργαζότανε στο μαρμαράδικό τους, 
φτωχό προσφυγόπουλο και το κλείσαν σε οικογενειακό 
τάφο προς... παραδειγματισμόν. Ο νυχτοφύλακας του 
νεκροταφείου άκουσε τα απελπισμένα κλάματα του μι
κρού κι ανοίγοντας τον τάφο βρήκε το παιδί σε θλιβερή 
κατάσταση. Οι νταήδες νεοέλληνες, αφοί Αρμακόλα το 
όνομά τους, εξαφανίστηκαν. Ο πατέρας του παιδιού δεν 
υπέβαλε μήνυση, ισχυριζόμενος ότι το παιδί του είναι 
πολύ μικρό και δεν επιθυμεί να δώσει συνέχεια στην α
νήκουστη τούτη ιστορία. Όμως εμείς δεν μπορούμε να 
μηνύσουμε αυτά τα εξαθλιωμένα υποκείμενα; Οφείλου
με και μπορούμε ελπίζω να δώσουμε την πρέπουσα συ
νέχεια. Το Β' Αστυνομικό Τμήμα γνωρίζει κι έχει στα χέ
ρια του την υπόθεση. Οι αδελφοί Αρμακόλα δεν πρέπει 
να ξεχαστούν.

Επίλογος

Π
ετάξτε αυτή την πέστροφα. Είναι δηλητηριασμέ
νη. Προσέξτε μην τη φάτε. Περιέχει τον θάνατο. 
Αν συνασπισθείτε κι αντιδράσετε υπάρχει ελπί
δα να σωθούμε απ’ τη θανατερήν οσμή της. Δια
φορετικά μας περιμένει η ταφόπετρα των αδελφών Αρ

μακόλα. Και δεν θα βρεθεί κανένας νυχτοφύλακας για 
να μας σώσει. Γιατί κι αυτός, θα είναι χωμένος σε κά
ποιον άλλο τάφο.

Μόνος Χατζιδάκις

Υ.Γ. Τα πρόσωπα που αναφέρονται θα ευχόμουν να ήταν 
μη πραγματικά. Όπως και κάθε ταύτιση των αδελφών 
Αρμακόλα με τους φημισμένους αδελφούς Κουρή, πρέ
πει να θεωρηθεί τελείως συμπτωματική. □
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ
του Χρήστου Βακαλόττουλου

«0 κεντρικός ταμίας ο ΦΙτζιος 
— τρακόσιες πενήντα του λείπουν από το 
ταμείον κι ακόμα δεν κυτάχτηκαν πόσα 
θα λείψουν ακόμα. Το ίδιο ντογάνες και 
άλλα. Τέτοιοι μπαίνουν εις τα πράματα 
και τέτοιους συντρόφους βάνουν... 
Δύσκολο είναι ο τίμιος άνθρωπος να 
κάνει τα χρέη του πατριωτικώς Οι 
αγωνισταί οι περισσότεροι και οι χήρες 
κι ορφανά δυστυχούν. Πολυτέλεια και 
φαντασία—  γεμίσαμεν πλήθος 
πιανοφόρτια και κιθάρες»

Μακρυγιάννης

Ο Κοσκωτάς δεν ήταν ο πρώτος ούτε 
ο τελευταίος πειρασμός· καταλα
βαίνουμε τώρα ότι η επιθυμία του 

«καλού αφεντικού» ήταν και παραμένει 
ευρύτερα διαδεδομένη στα ενδιάμεσα ε
κείνα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας 
που διαδίδουν όπου βρεθούν κι όπου 
σταθούν ότι είμαστε καθυστερημένοι, υ
πανάπτυκτοι, ανάξιοι της Ευρώπης και 
της Δύσης «εις την οποίαν ανήκομεν». 
Δεν έχετε παρά να ξεφυλλίσετε παλιά 
τεύχη του Τέταρτου ή να διαβάσετε τα 
χρονογραφήματα της Ελένης Βλάχου: η 
Ελλάδα εμφανίζεται μέσα σ’ αυτά τα 
γραφτά σαν ένας ασθενής που χρειάζε
ται επειγόντως χρηματικές ενέσεις, σύγ
χρονες εγκαταστάσεις, λούνα παρκ σε ό
λα τα επίπεδα, γήπεδα απολαύσεων. Αλ
λά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός· κατάφε- 
ρε επιτέλους να μετατρέψει τη ζωή του 
σ’ ένα μεγάλο διαφημιστικό. Φαίνεται ότι 
έβλεπε πράγματι με ορθάνοιχτα τα μάτια 
δορυφορική τηλεόραση, πολύ πριν την ε
πιτρέψει στους υπηκόους του. Ίσως από 
κει να έμαθε ότι σήμερα πιο σπουδαίο εί
ναι να φαίνεσαι παρά να είσαι κάτι, να 
παριστάνεις ότι ζεις ενώ στην πραγματι
κότητα αργοπεθαίνεις μέσα σε πολυτε
λείς τάφους.

Πολυτέλεια και φαντασία: σ’ αυτή την 
επταετία του ΠΑΣΟΚ, των «φωτισμένων» 
δεξιών δημάρχων και του Κοσκωτά, ακό
μα και οι αριστεροί φίλοι μας συμφιλιώ
θηκαν με την ιδέα ότι τίποτα δεν έχει 
νόημα πια, μ’ αυτό το μεταμοντέρνο δόγ
μα που κατάφερε να πατήσει πόδι 
— μέσω του δρομέα του Βαρώτσου—  α
κόμα και στην Ομόνοια. Σημασία αποκτά 
τώρα μόνο η ευφάνταστη πολυτέλεια 
που αποκοιμίζει γλυκά τους προνομιού
χους καταναλωτές του παραδείσου των 
βίντεο κλιπ και της ελευθερίας τύπου 
«τοπ τεν», τους προηγμένους πολίτες 
της Δυτικής Ευρώπης. Πολυτέλεια συνι- 
στούν άλλωστε όλοι εκείνοι που έσπευ- 
σαν πρώτοι να εργασθούν για λογαρια
σμό του Κοσκωτά, μοντέρνοι δημοσιο
γράφοι, κριτικοί κινηματογράφου, σοβα
ροί επιχειρηματίες, ψευτοσοσιαλιστές 
πολιτικοί, νεαροί γιάπις, όλη αυτή ή α
φρόκρεμα της φαντασίας που πιστεύει 
βαθύτατα ότι η Ελλάδα δεν είναι αντάξιό 
της κι ότι αυτός εδώ ο τόπος πρέπει να 
γίνει πεζόδρομος στον οποίο θα εξαφα
νιστούν ακόμα και τα περίπτερα. Κι είναι
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αλήθεια ότι στην Παλλήνη δεν υπήρχε 
καφετζής με δίσκο να γυρνάει τα γρα
φεία, οι ηλεκτρικές καφετιέρες τον αντι
κατέστησαν επαξίως. Με διάφορες καφε
τιέρες και μ’ έναν Ούγγρο ποδοσφαιρι
στή που δεν φτάνει ούτε στο νυχάκι του 
αριστερού ποδιού του Χατζηπαναγή ο 
Κοσκωτάς κατάφερε να εκπληρώσει σε 
ελάχιστο χρονικό διάστημα τις φαντα
σιώσεις όλων των «προχωρημένων» της 
επικράτειας. Ο στρουμπουλός αετονύ- 
χης έδωσε στον καθένα αυτό που 
επιθυμούσε' να κάτι που θα πρέπει να ε- 
κτιμηθεί στο μέλλον. Κι αυτό γιατί ο Κο
σκωτάς μπορεί να έφυγε αλλά η επιθυ
μία να μοιάσει η ζωή με αποκύημα της 
φαντασίας παραμένει. Οι μοντέρνοι δη
μοσιογράφοι θα συνεχίσουν να ψάχνουν 
«ποιος σκότωσε την Τζένη Γκάλη» ή 
«ποιοι ήταν στο χασίς πάρτυ», οι ψευτο- 
σοσιαλιστές πολιτικοί θα συνεχίσουν τα 
επιμορφωτικά σεμινάρια προσπαθώντας 
να πείσουν τις ακριτικές περιοχές ότι σε 
λίγο θα γίνουν Σουηδίες, οι νεαροί γιά
πις θα επιμένουν να φροντίζουμε κυρίως 
το ντύσιμό μας και οι κριτικοί κινηματο
γράφου θα προσχωρήσουν στην ιδέα ότι 
για όλα φταίνε τα κακά σενάρια. Αν όμως 
η ανάγκη μας είναι να ζήσουμε υπό μορ
φήν σεναρίου τότε η μοίρα μας είναι ο 
Κοσκωτάς, ο μεγαλύτερος σεναριογρά
φος που πέρασε ποτέ απ’ αυτόν τον τό
πο. .. .,

Καμιά εμπορευματοποιημένη νοσταλ
γία δεν μπορεί να αναιρέσει το γεγονός 
ότι γύρω στα μέσα της δεκαετίας του ε
ξήντα η ελληνική κοινωνία γνώρισε μια 
στιγμιαία λάμψη που φώτισε ένα αίτημα 
ζωής κι όχι ακριβώς διαμαρτυρίας όπως 
συνέβη την ίδια εποχή στον «προηγμέ
νο» δυτικό κόσμο. Η χούντα ανέλαβε να 
μαντρώσει αυτό το αίτημα κι η μεταπολί
τευση ανέλαβε να το εξαφανίσει δίνον- 
τάς του καταναλωτικές διαστάσεις, ψιθυ- 
ρίζοντάς του στο αυτί ότι αφού συνέπεσε 
χρονικά με το ευρωπαϊκό κίνημα διαμαρ
τυρίας έπρεπε να το ακολουθήσει μέχρι 
τέλους, μέχρι το γιαπισμό. Μόνο που το 
Πολυτεχνείο δεν είχε καμία σχέση με το 
Μάη του ’68, οι άνθρωποι που άφησαν τα 
μπιλιάρδα της Ομόνοιας κι έτρεξαν να 
πλακωθούν με τους μπάτσους στην Τοσί- 
τσα και οι κυρίες που άνοιξαν τα διαμερί- 
σματά τους για να συνδράμουν τους 
τραυματίες δεν είχαν ιδέα για την κατα
ναλωτική κοινωνία ή τη φαντασιακή της 
θέσμιση. Αλήθεια, τι σχέση είχαν μ’ όλο 
αυτό τον κόσμο οι πορείες που ακολού
θησαν, οι ταξικές και άλλες αναλύσεις, οι 
συγκεντρώσεις των κομμάτων, οι συναυ
λίες γίγαντες, οι ντισκοτέκ εργοστάσια; 
Η μεταπολίτευση θέσπισε ως αξία το γι
γαντισμό κι όταν ο Κοσκωτάς εμφανί
σθηκε ως γίγαντας οι πάντες έπεσαν στα 
πήλινα πόδια του. Κι όταν λέμε οι πάντες 
δεν εννοούμε τους νεαρούς που συνεχί
ζουν να συχνάζουν στα μπιλιάρδα ούτε 
τις κυρίες που συνεχίζουν να ζουν στα 
διαμερίσματά τους ακούγοντας προο

δευτικούς διανοούμενους να τις βρίζουν 
ως μικροαστές επειδή τρέχουν στα σού
περ μάρκετ ή σπρώχνονται στο λεωφο
ρείο. Ναι, η πραγματική Ελλάδα νιώθει α
νασφάλεια και δεν αντιδρά σαν Άγγλος 
λόρδος. Μήπως έχει άδικο; Ή μήπως ορ
γάνωσαν την υποδοχή του Ντέταρι οι φί
λαθλοι του Ολυμπιακού; Απλώς βαρέθη
καν να πηγαίνουν στην υποδοχή του Πα- 
πανδρέου. Όταν η πολιτική αποδείχτηκε 
θέαμα όλοι κατάλαβαν ότι το αληθινό θέ
αμα λέει λιγότερα ψέματα. Η ομάδα μπά- 
σκετ του Άρη αποδείχτηκε πιο αληθινή 
από την κυβέρνηση. (Κι ο Κοσκωτάς έδω
σε τριάντα εκατομμύρια στον Γιαννάκη 
για να έρθουν τα πράγματα στη θέση 
τους, όπως ακριβώς οι εφημερίδες απο- 
πειράθηκαν να ισοπεδώσουν τον Γκάλη 
που δεν ταίριαζε καθόλου με το κλισέ 
της «ελληνικής μιζέριας»).

Μόλις καταλαγιάσει το αστυνομικό μέ
ρος της υπόθεσης Κοσκωτά θα γεμίσου
με με αναλύσεις που θα αποδεικνύουν ό
τι φταίει η Ελλάδα για τον απατεώνα. Κι 
όμως αυτός ο άνθρωπος έφυγε από την 
πλατεία Κολιάτσου και πήγε στην Αμερι
κή. Αλλά κι όταν γύρισε έστελνε τα πε
ριοδικά του στον Νίκολας Γκέητζ ζητών
τας του συμβουλές για τη βελτίωσή 
τους. Το διαφημιστικό της Τράπεζας 
Κρήτης μοιάζει μάλλον με γερμανικό 
φιλμάκι που μας προετοιμάζει για την έ
λευση υπερανθρώπων και το Τέταρτο 
δεν έχανε ευκαιρία για να τονίσει πόσο 
ξεπερασμένος είναι ο Καζαντζίδης ή πό
σο γύφτος είναι ο Χριστοδουλόπουλος. 
Η εφημερίδα του ήταν αντιγραφή μιας α
νάλογης αμερικάνικης κι ο σταθμός του 
που ακούει στο όνομα SKY περιέθαλψε 
τον πρώην διευθυντή του επίσης ξενό
γλωσσου TOP fm  ο οποίος ήρθε από το 
Βέλγιο. Ο θαυμαστός καινούργιος κό
σμος δεν είχε καμία σχέση με την «ελλη
νική μιζέρια», όπως ο θαυμαστός και
νούργιος Ολυμπιακός δεν έχει καμία 
σχέση με τη θρυλική ομάδα που πριν να 
γίνει πολυεθνική εξέφραζε τον κόσμο 
του Πειραιά. Το σκηνικό που έστησε ο 
Κοσκωτάς είναι ξένων προδιαγραφών 
και αποτελεί προπομπό ανάλογων σκηνι
κών που θα στηθούν στο αμέσως προσε
χές μέλλον.

Πολυτέλεια και φαντασία: να από τι 
κινδυνεύουμε πραγματικά, από τη διάθε
σή μας να χωθούμε, πάση θυσία, σε μια 
μεγάλη παραίσθηση. Οι κάθε είδους με
ταμοντέρνοι μας το κοπανάνε συνεχώς: 
ζείτε σε μια άθλια χώρα, κινητοποιηθείτε 
και καταστρέψτε την πραγματική σας 
ζωή, πουληθείτε στις οργανωμένες φαν
τασιώσεις για να γλιτώσετε από τον εαυ
τό σας. Σημαδεύοντας το τέλος της με
ταπολίτευσης η υπόθεση Κοσκωτά μας 
προσφέρει μια ευκαιρία αυτογνωσίας. Αν 
συμφιλιωθούμε μ’ αυτό που είμαστε ήδη, 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνουμε 
κάτι. Διαφορετικά θα ξοδεύουμε λεφτά 
μόνο και μόνο για να φανταζόμαστε ότι 
υπάρχουμε. Π


