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Η ΑΠΑΤΗ 
ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ

Ο ΚΟΣΚΩΤΑΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ «ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ»

Τώρα απειλεί
Μήνυση για τη συνέντευξη

ΣΗΜΕΡΑ ο υπουργός Προεδρίας κ. Κου- 
τσόγιωργας θα καταθέσει μήνυση κατά 
των υπευθύνων και του συντάκτη της εφη
μερίδας «Ελεύθερος Τύπος» για τη δημο
σίευση της «συνέντευξης Κοσκωτά».

Σχετική δήλωση έγινε από τον κυβερνη
τικό εκπρόσωπο κ. Κωστόπουλο, που έχει 
ως εξής: «Ο υπουργός Προεδρίας κ. Αγ. 
Κουτσόγιωργας, αύριο το πρωί θα υποβά
λει μήνυση κατά των υπευθύνων και του 
συντάκτη απογευματινής εφημερίδας για 
το συκοφαντικό και απαράδεκτο περιεχό
μενο της φερόμενης ως συνέντευξης Κο
σκωτά».

«Προκατασκευασμένες»
Εξάλλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 

έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Με προκατασκευασμένες συνεντεύ

ξεις που στοχεύουν στην παραπληροφό
ρηση του λαού μας, αλλά που εντάσσονται 
μέσα στη στρατηγική ενός σχεδίου ενα
ντίον όλου του πολιτικού κόσμου και ιδιαί
τερα κατά του ΠΑΣΟΚ και του Πρωθυ
πουργού Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, ελληνι
κά και ξένα κέντρα προσπαθούν να δη
μιουργήσουν σύγχυση και ανασφάλεια. 
Και πέρα απ' όλα αυτά, να συνδράμουν τον 
Κοσκωτά στους ισχυρισμούς του ενώπιον 
της αμερικανικής δικαιοσύνης ότι διώκε
ται για πολιτικούς λόγους και όχι σαν κοι
νός καταχραστής και απατεώνας. Και ακό
μη ότι δήθεν στην Ελλάδα κινδυνεύει η 
ζωή του.

Τι άλλο μπορεί λοιπόν να επιδιώκουν, 
παρά τη νομιμοποίηση της αμερικανικής 
προστασίας και ασυλίας στον Γεώργιο Κο
σκωτά;

Ήρθε όμως η ώρα της αλήθειας και τους 
ρωτάμε ευθέως ενώπιον της ελληνικής 
κοινής γνώμης:

□ Γιατί δεν υποστηρίζουν ανοικτά την 
αίτηση της ελληνικής κυβέρνησης για 

την άμεση έκδοση του καταχρηστή και 
απατεώνα;

□ Γιατί δεν θέλουν να γίνει γνωστό σε 
όλους τους Έλληνες, ποιοι είναι οι 

ψεύτες και οι κλέφτες;

□ Γιατί φοβούνται και προσπαθούν να 
κρατήσουν τον Κοσκωτά μακριά από 

την ελληνική δικαιοσύνη;

□ Όσοι μέχρι χθες αποκαλούσαν τον 
Κοσκωτά απατεώνα -  ακόμα και μέσα 

στη Βουλή -  γιατί σήμερα προσπαθούν να 
στηρίξουν τα σχέδια Κοσκωτά και να ενι- 
σχύσουν τα επιχειρήματα ενός απατεώνα 
που στοχεύουν με κατευθυνόμενες συνε
ντεύξεις να πλήξουν θεσμούς και πρό
σωπα;

0 Μόνο για να θέσουν εκτός υποψίας 
στελέχη της Ν.Δ. και συγγενείς του. 

Πέρα όμως απ' όλα αυτά, είναι φανερό 
πως αυτή τη στιγμή που εκκρεμούν ουσια
στικές αποφάσεις, που θα σηματοδοτή
σουν το μέλλον της χώρας, η κομπανία 
αποσταθεροποίησης της πολιτικής ζωής 
βρίσκεται στο πιο υψηλό και κρίσιμο ση
μείο της.

Το σκάνδαλο Κοσκωτά χρησιμοποιείται 
σαν μοχλός πίεσης στην κυβέρνηση, σαν 
μοχλός εμπλοκής όλων ανεξαιρέτως των 
πολιτικών κομμάτων σε μια βρώμικη υπό
θεση. Η ανίερη αυτή επίθεση κορυφώθηκε

από τη στιγμή που επέστρεψε υγιής από 
την Αγγλία ο Πρωθυπουργός.

Οι ελπίδες που είχαν στηρίξει στην 
ασθένειά του, κατέρρευσαν από την ώρα 
που ο Πρωθυπουργός άρχισε να ασκεί 
ενεργότερα τα καθήκοντά του και να συ
νεχίζει να διαμορφώνει την εσωτερική και 
εξωτερική πολιτική της χώρας.

Το σκάνδαλο Κοσκωτά -  αν δεν ήταν 
προκατασκευασμένο -  προσέφερε σ' 
όλους αυτούς τη χρυσή ευκαιρία. Εγιναν 
χίλιες τόσες προσπάθειες για να εμπλέ
ξουν τον Πρωθυπουργό. Τον Πρωθυπουρ
γό που είναι ο μόνος, ο οποίος σε ανύπο
πτο χρόνο αφαίρεσε από τον Κοσκωτά την 
Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος που ήθελε να 
αγοράσει. Τον Πρωθυπουργό που πάλι τώ
ρα με τις εντολές του κινήθηκαν όλες οι 
διαδικασίες -  η δικαιοσύνη, ο έλεγχος σε 
βάθος του σκανδάλου, η Εξεταστική των 
Πραγμάτων Επιτροπή -  προκειμένου να 
λάμψει η αλήθεια και να υπάρξει πλήρης 
διαφάνεια και κάθαρση. Και όταν απέτυ- 
χαν τα σχέδιά τους, τώρα τις παραμονές 
της Συνόδου Κορυφής της ΕΟΚ, όπου θα 
προεδρεύσει ο Πρωθυπουργός, τώρα που 
πρόκειται να ληφθούν σημαντικές αποφά
σεις σε μεγάλα εθνικά θέματα, προσπα
θούν να τρώσουν την προσωπικότητά του 
και τους κορυφαίους θεσμούς της δημο
κρατίας.

Το μεγάλο πολιτικό και οικονομικό σκάν
δαλο Κοσκωτά συνδέεται όλο και περισσό
τερο με ένα εξίσου μεγάλο πολιτικό σκάν
δαλο που συνιστούν οι σχεδιασμένες 
άθλιες επιθέσεις εναντίον της κυβέρνη
σης και των κορυφαίων θεσμών της δημο
κρατίας.

Το σχέδιο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη 
και ένταση, την ώρα που το Κοινοβούλιο 
προχωρεί με την Εξεταστική των Πραγμά
των Επιτροπή, στην πλήρη πολιτική δια
λεύκανση, για να παταχθούν οι επιλήσμο- 
νες του πολιτικού ήθους.

Η δικαιοσύνη με νηφαλιότητα διερευνά 
πλήρως το σκάνδαλο για να χυθεί άπλετο 
φως και για την παραδειγματική τιμωρία 
των ενόχων.

Η πλήρης άρση του τραπεζικού απορρή
του -  κορυφαία κίνηση διαφάνειας από 
την κυβέρνηση -  διευκολύνει το έργο και 
των δύο θεσμών και θα δώσει ταυτόχρονα 
απάντηση στα δύο καυτά ερωτήματα που 
έχει θέσει η κυβέρνηση.

Η σύλληψη Κοσκωτά και οι άμεσες κυ
βερνητικές ενέργειες για την έκδοσή του, 
θα οδηγήσουν στην αλήθεια.

Ποιος τελικά φοβάται αυτή την αλήθεια, 
θα αποδειχθεί περίτρανα όχι μέσα από τις 
άθλιες φωνασκίες, τον φαρισαϊσμό και τη 
λάσπη, αλλά από την πλήρη διαλεύκανση 
και την τιμωρία. Αυτήν ακριβώς την τιμω
ρία φοβούνται αυτοί, που κινούν τα νήμα
τα της σημερινής λασπολογίας, όπως φά
νηκε και στη συζήτηση στη Βουλή για τη 
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής».

Η «Νέα Δημοκρατία»
ΟΞΥΤΑΤΗ ανακοίνωση - απάντηση,στις δηλώ
σεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την 
«υπόθεση Κοσκωτά» εξέδωσε η Ν.Δ., η οποία 
μάλιστα χρησιμοποιεί ιδιαίτερα βαρείς χαρα
κτηρισμούς.

Κατά τη Ν.Δ. η κυβερνητική προσπάθεια 
προκαλεί «αηδία» και «αγανάκτηση».

Παράλληλα η αξιωματική αντιπολίτευση

επαναλαμβάνει τη θέση της για άμεση παραί
τηση της κυβέρνησης και εκλογές με υπηρε
σιακή κυβέρνηση και «διαπιστώνει» ότι οι 
εκλογές αποτελούν και απαίτηση των «τίμιων 
βουλευτών και των οπαδών» του ΠΑΣΟΚ.

Στην ανακοίνωση της Ν.Δ. αναφέρεται ειδι
κότερα:

«Ένα πέλαγος πυκνοδακτυλογραφημένες 
ανοησίες που προδίδουν ενοχή και αποτε
λούν τη «γραμμή» Παπανδρέου - Κουτσό- 
γιωργα - «ΑΥΡΙΑΝΗΣ» μεταδίδονται ως δηλώ
σεις Κωστόπουλου από την ιδιωτική τηλεόρα
ση του κ. Ανδρέα Παπανδρέου, προκειμένου 
να δοθεί «απάντηση» σε σημερινά δημοσιεύ
ματα «που φέρονται ως συνεντεύξεις του 
Κοσκωτά ή μελών της οικογένειας του».

Το γεγονός προκαλεί αηδία και αγανάκτη
ση. Ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου, αντί να κάνει 
κατάχρηση της ετοιμόρροπης εξουσίας του, 
δεν έχει παρά να σεβασθεί τη θέληση των 
τίμιων βουλευτών του και των οπαδών του: να 
παραιτηθεί αμέσως για να γίνουν εκλογές. Με 
υπηρεσιακή κυβέρνηση».

Ε.ΑΡ.: «Να συγκαλύψουν»
Από την Ε.ΑΡ. έγινε το ακόλουθο σχόλιο 

πάνω στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκ
προσώπου:

1. Δεν δικαιούνται να εμφανίζονται δήθεν 
προστάτες του πολιτικού κόσμου όσοι επε- 
χείρησαν και συνεχίζουν να επιχειρούν να 
τον διασύρουν για να συγκαλύψουν τις δικές 
τους πρωτοφανείς συμπεριφορές.

2. Επιτίθενται ξανά στον Τύπο, με αφορμή 
τη δημοσίευση δηλώσεων που φέρεται να 
έκανε ο Κοσκωτάς, αντί να ευγνωμονούν τον 
Τύπο που συνεισέφερε στην αποκάλυψη του 
σκανδάλου και τη σύλληψη του Κοσκωτά, 
όταν αυτοί τον συγκάλυπταν, φυγάδευαν και 
έκαναν ό,τι μπορούσαν για να χαθούν τα ίχνη 
του.

3. Ουδείς αμφισβητεί ότι ο Κοσκωτάς θα 
επιδιώξει εκβιασμούς και διαπραγματεύσεις 
με τους πολιτικούς του συνενόχους. Ουδείς 
αμφισβητεί ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες, αν 
κατέχουν στοιχεία, ενδέχεται να τα αξιοποιή- 
σουν υπέρ των δικών τους συμφερόντων. Αν 
η κυβέρνηση θέλει να έρθουν όλα τα στοιχεία 
στο φως, δεν έχει παρά να επιδιώξει επιτέ
λους, με όλους τους τρόπους, την έκδοση 
του Κοσκωτά. Και αν αισθάνεται εκτεθειμένη 
έναντι των Αμερικανών, τότε δεν δικαιούται 
να χειρίζεται εθνικά μας θέματα.

Η μόνη πλέον λύση και, αν ισχύει η τελευ
ταία υπόθεση, η μόνη εθνική λύση είναι η 
προκήρυξη εκλογών με απλή αναλογική, για 
να υπάρξει συνολική εκκαθάριση και δημο
κρατική ανασυγκρότηση, με διαφάνεια και 
εμπιστοσύνη.

Εξάλλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
οπέφυγε να σχολιάσει τη συνέντευξη του κ. 
Τρίτση στο ραδιοσταθμό «9,84». «Ουδέν σχό- 
λιον», δήλωσε.

Δήλωση κ. Ρίζου
«Η συνέντευξη που δημοσίευσε ο “Τύπος 

της Κυριακής” δεν επιδέχεται καμιά αμφι
σβήτηση. Έγινε κάτω από απόλυτα αποδείξι
μες συνθήκες και δεν προστέθηκε σ' αυτήν 
ούτε κεραία. Αντίθετα, κρατήσαμε τις “χρυ
σές εφεδρείες” μας. Η κοινή γνώμη θα πληρο- 
φορηθεί τις εκπληκτικές λεπτομέρειες σύν
τομα, που θα συνοδεύονται και από τις αδιά
σειστες αποδείξεις.

Αντί λοιπόν η πανικόβλητη κυβέρνηση να 
εκδίδει ηλίθιες και φλύαρες προπαγανδιστι
κές ανακοινώσεις ας αναλάβει τις τεράστιες 
ευθύνες της την έσχατη ώρα και ας προχωρή
σει στη μόνη λύση που απομένει τον τόπο. Τις 
άμεσες εκλογές».

Ο ΜΕΓΑΛΟΑΠΑ
ΤΕΩΝΑΣ Γιώργος 
Κοσκωτάς εμφανί
ζεται με προσωπι
κές συνεντεύξεις ή δηλώσεις 

του μέσω τρίτων προσώπων, 
σε χθεσινά κυριακάτικα φύλ
λα εφημερίδων να απειλεί 
τους πάντες και να ισχυρίζε
ται ότι κατέχει σημαντικά 
«χαρτιά».

Στον «Ελεύθερο Τύπο» ο Κο
σκωτάς ισχυρίζεται ότι «αν μι
λήσει θα πέσει η κυβέρνηση, 
γιατί έχει πολύ γερά χαρτιά στα 
χέρια του».

«Τους κρατάω από παντού», 
λέει. «Δεν έχουν ούτε μιας ώρας 
ζωή στην κυβέρνηση. Ο Κουτσό
γιωργας είναι ο πιο πουλημένος 
από όλους. Και ο Ανδρέας δεν 
πάει πίσω. Έχω ράμματα για τη 
γούνα του. Όσο για τον Γιωργά- 
κη, αυτός είναι βλάκας. Μόνο έτσι 
μπορώ να τον χαρακτηρίσω από τη 
στιγμή που προσπάθησε να συνδέ
σει εμένα με τους Τσάτσους».

Στην ίδια εφημερίδα ο μεγαλοα
πατεώνας δηλώνει, ότι «έπαθε 
ναυτία όταν είδε τα τελευταία φύλ
λα από τις εφημερίδες '‘Βραδυνή” 
και “24 Ωρες”, δεν άντεξε και τις 
πέταξε αμέσως όλες», ενώ προσθέ
τει για τα «ντοκουμέντα» του:

«Τα 'χω κατοχυρώσει όλα. Αν 
πάθω κάτι, θα βγουν όλα στη δη
μοσιότητα. Ένας Θεός ξέρει πώς 
είμαι ακόμη ζωντανός. Εγώ έφυγα 
στις 11 το μηνός. Αν δεν έφευγα, 
δεν θα ζούσα τώρα. Είχα πληρο- 
φορηθεί το σχέδιό τους. Θα με 
σκότωναν και θα άφηναν κάποια 
προκήρυξη ότι την ευθύνη ανα
λαμβάνει κάποια τρομοκρατική 
οργάνωση. Και αν με έβαζαν φυ
λακή θα με αυτοκτονούσαν».

Φοβάται...
Ο Γ. Κοσκωτάς ισχυρίζεται ακό

μη ότι «κινδυνεύει η ζωή του και 
ότι είναι μόνος αφού όλοι τον 
εγκατέλειψαν. Μου αποκάλυψαν 
το σχέδιο», θα πει, «ότι ήθελαν να 
με σκοτώσουν μέσα από την ΚΥΠ, 
από την οποία με φρουρούσαν 70 
άτομα με επικεφαλής τον Ρουμε
λιώτη. Κάποιος από τους δολοφό
νους του Ρουμελιώτη θα με δολο
φονούσε. Έφυγα έντρομος στη 
Βραζιλία και είδα έντρομος μπρο
στά μου τρεις από τους άνδρες δο
λοφόνους του Ρουμελιώτη. Απο
φάσισα να έλθω στην Αμερική».

Στην ίδια συνέντευξη, που φέρε
ται ότι έδωσε ο μεγαλοαπατεώνας, 
λέει ακόμα ότι «ο Σαλιαρέλης δεν 
τον βοήθησε να φύγει από την Ελ
λάδα με το τζετ του, αλλά ο π ιλότος 
του και μάλιστα από την Ευρώπη. 
Ο Σαλιαρέλης δεν έχει καμιά νομι
κή ευθύνη».

«Για όσους με εγκατέλειψαν», 
θα πει ο Κοσκωτάς, «νομίζω ότι 
φταίει και η Λιάνη. Δική της ιδέα 
ήταν να αφήσουν το θέμα το δικό 
μου να πάρει τις διαστάσεις που 
πήρε για να σταματήσει ο θόρυβος 
γύρω από το δικό της θέμα. Και ο 
Ανδρέας αδύναμος μπροστά της 
παρασύρθηκε». Και προσθέτει: 

«Είμαι σίγουρος ότι όλος ο κό
σμος του Ολυμπιακού είναι μαζί 
ιου. Όσο για τον Μπακογιάννη. 
Λυτός ήταν ο πρώτος που άρχισε 
να σκαλίζει το θέμα. Μου το κρά- 
ταγε μανιάτικο επειδή τον έδιωξα 
από το περιοδικό “ΕΝΑ”. Με τη 
Ν.Δ. τη μόνη οικονομική συναλλα
γή που είχα ήταν όταν αγόρασα 
κουπόνια του κόμματος. Τίποτα 
άλλο».

Η γυναίκα του
Στο μεταξύ, σε συνέντευξή της 

στη χθεσινή «Απογευματινή της 
Κυριακής», η γυναίκα του μεγα
λοαπατεώνα Κάθι Κοσκωτά ισχυ
ρίζεται ότι «ο Γ. Κοσκωτάς ενημέ
ρωσε το ΈΒΙ από τις 16 Νοέμβρη 
για τη μετάβασή του στις ΗΠΑ και 
ότι κινδυνεύει η ζωή του ίδιου και 
όλης της οικογένειας. Στο Ρίο μά

λιστα είδαμε και πληρωμένους 
εκτελεστές. Το έγραψαν και οι 
εφημερίδες ότι είμαστε και ο στό
χος της “17 Νοέμβρη”».

Στην ερώτηση «πώς έφυγε ο Κο
σκωτάς από την Ελλάδα», η σύζυ
γός του Κάθι θα πει:

«Η κυβέρνηση είχε ενημερωθεί

ότι κινδύνευε η ζωή του Γιώργου. 
Αστυνομικοί παρακολουθούσαν 
τις κινήσεις του για να μη φύγει 
από την Ελλάδα. Το πώς διέφυγε

από την Ελλάδα είναι μια άλλη 
ιστορία. Δεν πρέπει να εκτεθούν 
άνθρωποι και δεν πρόκειται να μι
λήσει ο Γιώργος».

Σε άλλη ερώτηση για τα «έγγρα
φα που κρατάει ο Κοσκωτάς στα 
χέρια του», η Κάθι ισχυρίζεται:

«Από χαρτιά άλλο τίποτα. 
Ακούστε, ναι, ο Γιώργος πήρε μαζί 
του διάφορα προσωπικά του έγ
γραφα. Είχε πάρει και ο Σταύρος 
πριν. Ναι, στα έγγραφα αυτά 
υπάρχουν ονόματα που δεν ξέρω 
ποτέ αν ο Γιώργος θα δώσει στη 
δημοσιότητα. Δεν νομίζω πάντως. 
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. 
Απλά, όμως, το παράπονο του 
Γιώργου είναι ότι αρκετοί από αυ
τούς τον κατηγορούν σήμερα, θα  
μπορούσε -  αν ήθελε -  ο Γιώργος 
να τους κάψει».

Στο ΡΒΙ
Και η σύζυγος του μεγαλοαπα

τεώνα προσθέτει:
«Απόρρητα έγγραφα ο Γ ιώργος 

παρέδωσε στο ΈΒΙ. Και να αντιλη- 
φθούν οι άνθρωποι περί τίνος πρό
κειται, αλλά και να βρίσκονται σε 
σίγουρα χέρια. Τώρα, αν κάποτε ο 
Γιώργος τα κάνει χρήση είναι δικό 
του θέμα. Θα 'θελε όμως να μην 
τον “πυροβολούν" αυτοί τους 
οποίους μπορεί να “εκτελέσει” ανά 
πάσα στιγμή και μάλιστα με ντο
κουμέντα. Να προσέχουν λοιπόν τι 
λένε. Και ιδιαίτερα πρέπει να προ
σέχουν τι λένε 2 υψηλά ιστάμενα 
πρόσωπα.

»Είναι αυτοί που τον βοήθησαν 
αλλά και τους αντάμειψε πλουσιο
πάροχα από το 1982 και μετά. Τέ
λος πάντων, είπα πολλά και ο 
Γ ιώργος δεν θέλει να λέμε κουβέ
ντες αυτές τις μέρες».

Τέλος, στην ερώτηση «αν πι
στεύει ότι ο σύζυγός της θα εκδο- 
θεί», η Κάθι θα πει πως «δεν το 
πιστεύει».

«Λίστα» με 38
Στον «Ελεύθερο Τύπο» επίσης 

δημοσιεύεται (ανυπόγραφο) ρε
πορτάζ με τίτλο «Η λίστα με τους 
“αγγέλους”», στο οποίο σημειώνε
ται πως «ακόμα 38 ονόματα “λα
δωμένων”, πολιτικών και μη, πε
ριέχει η περίφημη λίστα Κοσκωτά, 
η οποία βρίσκεται στα άδυτα της 
Τράπεζας Κρήτης, αλλά αντίγρα
φά της βρίσκονται και σε χείρας 
άλλου τέως στελέχους της “Γραμ
μής” και νυν αποδιοπομπαίου από 
την επιχείρηση».

Και η εφημερίδα συνεχίζει
«Η πληροφορία αυτή -  απόλυτα 

διασταυρωμένη -  έφτασε την Πα
ρασκευή το πρωί μαζί με αντίγρα
φο της λίστας Κοσκωτά στο γρα
φείο διοικητή Δημόσιου Οργανι
σμού.

Λέγεται πως ο κατάλογος περιέ
χει -  εκτός των άλλων -  και ονόμα
τα δημοσιογράφων, μεμονωμένων 
περιπτώσεων, οι οποίοι είχαν 
στρατολογηθεί για να καλλιεργούν 
την προς τα έξω εικόνα του απα
τεώνα μέσω άλλων εντύπων, ή στην 
καλύτερη περίπτωση να ειδοποι
ούν τον Κοσκωτά όταν κάποια 
εφημερίδα ή περιοδικό ετοιμαζό
ταν να γράψει εναντίον του.

Πέρα όμως και από αυτά τα ονό
ματα επωνύμων, γενικότερα, 
υπάρχουν καταχωρημένα και άλλα 
ονόματα αγνώστων αυτή τη φορά 
στο ευρύ κοινό. Από έρευνα που 
διεξήγαγαν ειδικοί “ερευνητές” 
εξωπολιτικοί, με εντολή κάποιας 
ομάδας ενδιαφερομένων του ΠΑ
ΣΟΚ, τα άγνωστα ονόματα ανή
κουν σε αλλοδαπούς οι οποίοι ερ
γάζονται στη χώρα μας, σε εργα
σίες που καμιά σχέση δεν έχουν με 
τον εκδοτικό και τραπεζικό 
χώρο...».



ΣΕΛΙΔΑ 12 Η ΑΠΑΤΗ 
ΤΟΥΑΙΩΝΑ

Ο κ. Δημήτρης Χαλικιάς

ΤΟ «σκάνδαλο Κοσκωτά» -  παρό
μοιό του δεν έχει γνωρίσει η Ευ
ρώπη από το 1933 («υπόθεση Στα- 
βίνσκι») και η Ελλάδα από την εποχή 

των «Λαυριακών» -  απειλεί με «εθνική 
υποθάθμιση» τη χώρα μας, καθώς η 
νέα του φάση εξελίσσεται σε ξένο 
τερέν.

Η διάσταση της διασπάθισης του δη
μοσίου χρήματος -  έστω και αν προ
σεγγίζει το αστρονομικό ποσό των 50 
δια. δρχ. -  είναι κόστους μικροτέρου 
από την εδραίωση στην κοινή συνείδη
ση της αδυναμίας της Πολιτείας να 
δώσει εξηγήσεις για τη γέννηση, άν- 
δρωση και δράση του πρωτοφανούς 
αυτού «φαινομένου» με τις πανσπερ
ματικές διακλαδώσεις σε κάθε, σχε
δόν, άκρη του πολιτικοοικονομικού 
τομέα.

Η «θεωρία της συνωμοσίας» και οι 
«παράλληλοι ισχυρισμοί» ενδεχομέ
νως να ήταν αποδεκτοί, αν το απόστη
μα είχε εκριζωθεί ευθύς με την εμφά-
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Στα βήματα των
νισή του και αν δεν είχε αφεθεί να 
ωριμάσει και να καταντήσει μια πυορ- 
ρούσα πληγή με απροσδιόριστες συ
νέπειες.

Το «σκάνδαλο Κοσκωτά» φανερώνει 
την Πολιτεία το ολιγότερο σε αδρά
νεια, τον Τύπο σε εγρήγορση και την 
κοινή γνώμη σε αδημονία, η οποία αδη
μονία με την παρέλευση του χρόνου, 
με την αποκάλυψη του μεγέθους της 
κατάχρησης, με τα στοιχεία για εξαγο
ρές συνειδήσεων σε πρωτόγνωρη για 
τη χώρα έκταση, μετατρέπεται σε 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ να χυθεί άπλετο φως προς 
κάθε κατεύθυνση για το σκάνδαλο.

Η καθημερινή ροή του «σκανδάλου 
Κοσκωτά» απειλεί να συμπαρασύρει 
στη δίνη της θεσμούς, αξίες και, το

κυριότερο, την εμπιστοσύνη του Έλ
ληνα πολίτη στη ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ! Συ
νειδητοποιείται, επιπλέον, ότι το αντί
δοτο συμπλέει με τη ρήση «γνώσεσθαι 
την Αλήθειαν και η Αλήθεια ελευθερώ
σει υμάς».

ΣΤΑ ίχνη των «χρυσοκανθάρων» 
του προηγούμενου αιώνα, αλλά 
με εκσυγχρονισμένη μεθοδολο
γία, προσαρμοσμένη στο «πνεύμα των 

κομπιούτερ», παρουσιάστηκε και 
έδρασε στον ελληνικό όριζοντα ο Γ. 
Κοσκωτάς. Το «αμερικανικό όνειρο 
του Αγίου Δολαρίου» υπήρξε το «ιδεο
λογικό του οπλοστάσιο» για να αλώσει 
μια κοινωνία, τη νεοελληνική, όπου το

Του ΘΑΝΑΣΗ

Σ ΤΙΣ αρχές της δεκαετίας του '70 η οικο
γένεια Βασιλείου Κοσκωτά ( η γυναίκα 
του Σταυρούλα και τα δύο παιδιά του, 
Γιώργος και Σταύρος) αποβιβάζεται στη 
Νέα Υόρκη. Το διάστημα μέχρι το 1979, που η 

οικογένεια επιστρέφει στην Ελλάδα, είναι «ομι
χλώδες» για τις «επιχειρηματικές» δραστηριότη
τες της οικογένειας. Υπάρχουν κάποια στοιχεία 
που ομιλούν για εταιρείες ελαιοχρωματισμών και 
ανακαίνισης κτιρίων, με τις οποίες εμπλέκεται η 
δραστηριότητα της οικογένειας Κοσκωτά. Το βέ
βαιο είναι ότι ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, 
ο Γιώργος, πλαστογραφεί πανεπιστημιακούς τίτ
λους, παρουσιάζεται πτυχιούχος του Πανεπιστη
μίου της Νέας Υόρκης (οικονομικές επιστήμες) 
και λίγο αργότερα οι τίτλοι αυτοί του αφαιρού- 
νται, όταν από το πανεπιστήμιο διαπιστώνεται η 
πλαστότητα των στοιχείων και το Συμβούλιο 
Ανώτερης Εκπαίδευσης της Πολιτείας της Νέας 
Υόρκης «αποφασίζει όπως το πτυχίον ακυρωθεί 
και επιστραφεί». Την απόφαση των πανεπιστη
μιακών αρχών ακολουθεί η αστυνομική διερεύνη- 
ση της δραστηριότητας Γ. Κοσκωτά και την 4η 
Δεκεμβρίου 1974, συλλαβάνεται από την Αστυνο
μία, τη στιγμή που παραλαμβάνει από τα χέρια 
νεοϋορκέζου τυπογράφου τα σύνεργα κατα
σκευής πλαστών πανεπιστημιακών τίτλων, σφρα
γίδες και έντυπα πτυχία. Ο Γ. Κοσκωτάς ομολογεί 
και παραπέμπεται στο δικαστήριο με τις κατηγο
ρίες:
★  Πλαστογραφία.
★  Κατοχή πλαοτογραφημένων εγγράφων.
★  Εγκληματική πλαστοπροσωπία.
★  Κατοχή οργάνων πλαστογραφίας.

Στιςαρχέςτου 1975 ο Γ. Κοσκωτάς καταδικάζε
ται από το αρμόδιο δικαστήριο της Νέας Υόρκης 
σε χρηματικό πρόστιμο 200 δολαρίων και κατ' 
αυτό τον τρόπο τερματίζεται η «εκπαιδευτική 
δραστηριότητά» του. Στη διετία που επακολουθεί 
μάλλον ασχολείται με τις μικροεπιχειρήσεις του 
πατέρα του.

Οι δύο μικροεταιρείες του πατρός Κοσκωτά, 
χρησιμοποιούνται από τον Γιώργο, τον αδελφό 
του Σταύρο, την κολομβιανής καταγωγής σύζυγο 
του τελευταίου, Λουίζα - Έλενα και τον θείο του 
Γ. Κατσιούφη, για τη διάπραξη μιας σειράς σοβα
ρότατων αδικημάτων, για τα οποία ασκήθηκε από 
το περιφερειακό δικαστήριο του Νοτίου Διαμερί
σματος της Νέας Υόρκης, δίωξη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι τέσσερις μα
ζί με «άλλους γνωστούς ή αγνώστους» και κατά τα 
χρονικά διαστήματα, από τον Σεπτέμβριο του 
1977 και από τον Ιανουάριο του 1978 μέχρι και τις 
31 Δεκεμβρίου 1979 «παρανόμως, εσκεμμένως, 
ηθελημένως και εν γνώσει, συνήργησαν, συνωμό

τησαν και συνεφώνησαν όλοι μαζί και ο ένας με 
τον άλλον, να διαπράξουν αδικήματα κατά των 
ΗΠΑ...».

Ειδικότερα κατηγορούνται:
★  Για ψευδείς δηλώσεις προς τη διεύθυνση Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων για την έκδοση δελτίων 
κοινωνικής ασφάλισης σε εικονικά πρόσωπα.
★  Απάτες με την υποβολή ψευδών, εικονικών και 
δολίων απαιτήσεων προς τη διεύθυνση Εργασίας 
της πολιτείας της Νέας Υόρκης για επίδομα ανερ
γίας.
★  Απάτη με την υποβολή ψευδών, εικονικών 
απαιτήσεων για επιστροφή φόρων

Οι εισαγγελικές αρχές υπολογίζουν ότι οι τέσ
σερις κατηγορούμενοι με τη διαδικασία αυτή καρ- 
πώθηκαν 50.810 δολάρια, ενώ ο εισαγγελέας θα 
μπορούσε να ζητήσει κάθειρξη πέντε ετών για τον 
καθένα και για τον Γ. Κοσκωτά, ειδικά, από το 
γεγονός ότι τα αδικήματα ήταν «κατά συρροή», 
αντιμετώπιζε την ποινή των 235 χρόνων φυλά
κισης.

Στις 16 Ιουλίου 1980, εκδίδεται από το δικαστή
ριο της Νέας Υόρκης ένταλμα σύλληψης του Γ. 
Κοσκωτά για 64 αδικήματα. Παραμένει ακόμη 
αδιευκρίνιστο γιατί το ένταλμα αυτό παραμένει 
ανεκτέλεστο μέχι τις 8 Οκτωβρίου 1987, αν και ο 
Γ. Κοσκωτάς ταξιδεύει κατ' επανάληψη στις 
ΗΠΑ.
★  Μήπως αυτό οφείλεται στις γραφειοκρατικές 
διαδικασίες ή τις «υψηλές προστασίες», που απο
λαμβάνει ο καταδιωκόμενος; Παραμένει μυ
στήριο...

Τελικά ο Γ. Κοσκωτάς, στις 8 Οκτωβρίου 1987, 
συλλαμβάνεται από τις αμερικανικές αρχές στο 
ξενοδοχείο «Ιντερκοντινένταλ» της Ουάσιγκτον, 
όπου είχε πάει προσκεκλημένος από τον Λευκό 
Οίκο σε μια συγκέντρωση «Διαμορφωτών της 
Κοινής Γνώμης». Προσάγεται σε ανάκριση και 
του κατάσχεται το διαβατήριο. Ο ίδιος προσφεύ
γει στο ελληνικό προξενείο στη Νέα Υόρκη, δηλώ
νει ότι έχασε το διαβατήριό του και ζητεί να 
εφοδιασθεί με προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα. 
Το σκάνδαλο πλέον γιγαντώνεται και το αμερικα
νικό δικαστήριο τον αφήνει ελεύθερο αφού κατα
βάλλεται εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Από την άνοδο 
στην πτώση

Από την εμφάνιση, το 1979 του Γ. Κοσκωτά 
στην οικονομική ζωή της Ελλάδας μέχρι το τελευ
ταίο δεκαήμερο, που δραπέτευσε από τη χώρα, 
ένα και μόνο ερώτημα επλανάτο: πού βρίσκει 
αυτό τον πακτωλό χρημάτων και πού αποβλέπει 
αυτή η «μανία» αγοράς των πάντων.

Αγοράζει τράπεζες, αγοράζει εφημερίδες, αγο
ράζει αθλητικά σωματεία, αγοράζει ξενοδοχεία, 
αγοράζει ποδοσφαιριστές -  παρ' ολίγο να... αγο
ράσει και το Αιγαίο!

Τον Αύγουστο του '87, πέντε εκδότες των μεγα
λύτερων εφημερίδων σε υπόμνημά τους στον 
Πρωθυπουργό σημειώνουν:

«Στο χώρο του Τύπου διαγράφονται εξελίξεις 
που θα επηρεάζουν δυσμενώς και μάλιστα κατά 
τρόπο ανέκλητο τη λειτουργία του δημοκρατικού 
πολιτεύματος».

Το ίδιο ερώτημα διατυπώνεται και από δημο
σιογραφικά χείλη με αφορμή την αγορά από τον Γ. 
Κοσκωτά της «Καθημερινής». «Πού πάμε λοι
πόν;» διερωτάται από τις στήλες της «Αυγής» ο 
Σοφιανός Χρυσοστομίδης. Και προσθέτει. «Ποια 
περιθώρια ανεξαρτησίας θα έχει ο ελληνικός Τύ
πος, μετά την επέλαση, και .στη χώρα μας, του 
εφοπλιστικού, τραπεζικού και γενικότερα επιχει
ρηματικού κεφαλαίου;».

Μια «αόρατη δύναμη» -  κάποιοι την ονόμασαν 
το «πλέγμα των Κοσκωτανθρώπων» -  αγωνίζεται 
εναγώνια και με κάθε μέσον να αποτρέψει να 
χυθεί φως στο «μυστήριο Κοσκωτάς». Ο διοικη
τής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Δημήτριος Χα- 
λικιάς, κινείται συγκρατημένα και η Δικαιοσύνη 
δεν αποφασίζει το δραστικό βήμα.

Στην αρχή του καλοκαιριού, ο εισαγγελέας 
Εφετών Δημ. Τσεβάς, με αφορμή κάποια δημο
σιεύματα, αναθέτει στον εφέτη Γ. Κουβέλη να 
ενεργήσει προκαταρκτική εξέταση γύρω από τα 
καταγγελλόμενα διά του Τύπου.

Στις 19 Σεπτεμβρίου, όμως, το απόγευμα, στη 
δραματική εκείνη συνεδρίαση των Οικονομικών 
υπουργών υπό την προεδρία του τότε Αντιπροέ
δρου και υπουργού Δικαιοσύνης Μένιου Κουτσό
γιωργα, ο κ. Χαλικιάς βγάζει τον «τελευταίο 
άσο», την απάντηση της «Μέριλ Λιντς» ότι δεν 
υπάρχουν καταθέσεις της Τράπεζας Κρήτης.

Την επομένη ο εισαγγελέας μετά μηνυτήριο 
αναφορά του διοικητή της Τράπεζαςτης Ελλάδος 
εναντίον του Γ. Κοσκωτά, για τις ανύπαρκτες 
καταθέσεις, θα ασκήσει δίωξη σε βαθμό κακουρ
γήματος. Είναι το τέλος...

Η αποκάλυψη της μεγάλης απάτης, της κατά
χρησης των 45 και πλέον δισεκατομμυρίων δραχ
μών, δεν θα αργήσει. Την περασμένη Τρίτη το 
βράδυ, το πόρισμα του επιτρόπου - ελεγκτή της 
Τράπεζας της Ελλάδος Σπύρου Παπαδάτου θα 
διαγράψει τα όρια του «μεγαλύτερου σκανδάλου 
στη μεταπολεμική Ελλάδα».

Οι καλοί, οι κακοί και οι άσχημοι» του μακρό
κοσμου. «σκάνδαλο Κοσκωτά», μέχι την οριστική 
κάθαρση θα προσελκύουν τους προβολείς της δη
μοσιότητας.

ΠΑΝ. ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ:
Από τη Γενική Γραμματεία του υπουργικού 
συμβουλίου, γραμματοκομιστής και εκ των 
«αποκρύφων» του... δόκτορα!

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ το επάγγελμα. Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Πρώην γραμ
ματέας του υπουργικού συμβουλίου και αργότερα γενικός γραμ
ματέας του υπουργείου Προεδρίας, όταν προϊστάμενος του τε
λευταίου ήταν και πάλι ο Μένιος Κουτσόγιωργας. Νομικός σύμ
βουλος, στη συνέχεια, του «δρος» Γ. Κοσκωτά. Υπερασπιστής του σ’ όλες 

τις δίκες με την εφημερίδα «’Εθνος» και σύμβουλός του σ’ όλες τις επιχει
ρηματικές του δραστηριότητες. Μέλος στη διαπραγματευτική «ομάδα Κο
σκωτά» κατά τη μεταμεσονύχτια πώληση της Τράπεζας Κρήτης στο δίδυμο 
Αρφάνη - Χιόνη και γραμματοκομιστής μαζί με τον καθηγητή της Νομικής 
Σχολής Γιάννη Μεταξά, του Γ. Κοσκωτά για τη μεταφορά του περιλάλητου 
«πλαστού» εγγράφου της «Μέριλ Λιντς» προς τον κ. Κουτσόγιωργα, στο 
οποίο έγγραφο παρουσιάζονταν ως καταθέτες οι υπουργοί Γ. Παπανδρέου 
και Γ. Πέτσος, καθώς και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Σούλης Αποστολόπου- 
λος, Γ. Μαργέλος καθώς και ο διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του 
Πρωθυπουργού, Αντώνης Λιβάνης. Μετά την καταγγελία, εκ μέρους του 
υπουργού Παιδείας, ως πλαστού του εγγράφου και ως προσπάθειας εκβια
σμού της κυβέρνησης από τον μεγαλοκαταχραστή. με κοινή δήλωσή τους οι 
Ματζουράνης - Μεταξάς αναφέρουν ότι πράγματι αυτοί ήσαν οι μεταφο
ρείς προς τον κ. Κουτσόγιωργα του κλειστού φακέλου με το «πλαστό» 
έγγραφο και ότι μετά την αποκάλυψη του περιεχομένου του, «ως δημοκρα
τικοί πολίτες οφείλουν να αποδοκιμάσουν και να καταγγείλουν την αποκα- 
λυφθείσα σκευωρία».

Ο Γ. Ματζουράνης, μαζί με τον άλλο νομικό σύμβουλο του Γ. Κοσκωτά, 
Αθ. Βαρλάμη, ευθύς μόλις στις 16 Οκτωβρίου 1988 βλέπει τη δημοσιότητα 
το πόρισμα του εφέτη Γ. Κουβέλη, στο οποίο και προσδιορίζονται οι 
πρώτες παρανομίες στην Τράπεζα Κρήτης, γίνονται οι συντάκτες αναφο
ράς του «δρος» προς τον Άρειο Πάγο, με την οποία εκφράζονται «ανησυ
χίες και δυσπιστία» για το αμερόληπτο του εφέτη.

Ο Γιάννης Ματζουράνης δίδει σημαντικό παρόν στους αντιδικτατορι- 
κούς αγώνες, από τις τάξεις της «Ευρωπαϊκής Κίνησης Νέων» και διαδρα
ματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα «γεγονότα της Νομικής» τον Μάρτιο του 
1973.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ:
Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της Τράπε
ζας Κρήτης. Ο υπ' αριθ. 2 «άνθρωπος του 
Κοσκωτά».

ΠΡΩΗΝ αντιπρόεδρος του Οργανισμού Λνασυγκροτήσεως Επι
χειρήσεων, στη συνέχεια διευθυντικό στέλεχος της Τράπεζας 
Μακεδονίας - Θράκης. Από τη θέση του αυτή συνέβαλε στη 
χρηματοδότηση του Κοσκωτά και λίγο αργότερα, μεταπηδά στο 
πόστο του αντιπροέδρου της Τράπεζας Κρήτης. Στις αλλεπάλληλες δίκες 

Κοσκωτά. υποστηρίζει με πάθος τον εργοδότη του, ενώ μετά τη δραπέτευ
σή σου. σε συνέντευξη στην εφημερίδα «Έθνος» καταγγέλλει ότι ο 
υπουργός Παιδείας Γ. Παπανδρέου «ήταν ο άνθρωπος που είχε τις πιο 
συχνές επαφές με τον Γ. Κοσκωτά» και ο ίδιος «ήταν ο άνθρωπος που 
ξεκίνησε την κίνηση των Νέων Επιχειρηματιών και έφερε σε επαφή τον 
Κοσκωτά με τον Μαργέλο και όλους αυτούς, για να φτιάξουν τα «νέα 
τζάκια».

Ο Βακάλης αποδίδει επιπλέον στον Γ.Α. Παπανδρέου. κατά την ίδια 
συνέντευξη για την οποία ο υπουργός Παιδείας έχει καταφύγει στη Δικαιο
σύνη -  «πρωταγωνιστικό ρόλο για την πώληση της Τράπεζας Κεντρικής 
Ελλάδος, στον Κοσκωτά τον Σεπτέμβριο του 1986».

§! Επίσης, κατά τον Γ1. Βακάλη:
★  Ο Πρωθυπουργός Α.Γ Παπανδρέου διατηρούσε επαφές με τον Κοσκω-

ΑΥΡΙΟΗ
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«χρυσοκανθάρων»
κατά κεφαλήν εισόδημα κ ινε ίτα ι στα 
4.000 δολάρ ια  περ ίπου, χω ρ ίς αυτό να 
συνεπάγετα ι και αναλόγου ύψ ους πα
ραγωγικότητα. Μ ια ο ικονομ ία , της 
οπο ία ς το βασ ικό χαρακτηρ ιστ ικό  ε ίνα ι 
ο παρασ ιτ ισμός, η παραο ικονομ ία , η 
αερ ιτζίδ ικη  τακτική και η ατσιδοσύνη. 
Επακόλουθο: η αμβλυμένη  ηθική αντ ί
σταση στις «προσφορές» γ ια ο ικονομ ι
κή και «κοινωνική» άνοδο.

Η «ΘΕΩΡΙΑ του αυτοδημ ιούργη- 
του» εξακολουθε ί πάντα να εν 
τυπωσιάζει το μ ικρό αυτό τόπο, 
που αναζήτησε δ ιέξοδο  και προκοπή 

στη δ ιασπορά και όπου ε ίνα ι σύνηθες 
το φ α ινόμενο να προσφεύγουν σ' αυ

τήν οι θ ιασώ τες τη ς άνομης τακτικής.
Σ ' αυτό το σημείο  δεν  κα ινοτόμησε ο 

«νέος επ ιχε ιρηματ ία ς , τραπ εζίτη ς  και 
εκδότης» , που με την επ ικάλυψ η του 
μύθου του «μοντέρνου ο ικονομ ικού  
παράγοντα» εντυπώ σ ιασε την π επ ε ι
ραμένη  κυρ ία Ελένη  Βλάχου , η οποία, 
σε σ τ ιγμ ές  ευφ ορ ία ς  μετά την πώληση 
τη ς «Καθημερ ινής» , κάλεσε του ς Έ λ 
λ η ν ες  να στηρ ίξουν αυτόν το νέο, που 
«φύτεψε μια ολόκληρη περ ιουσ ία  σε 
ελλην ική  γη».

Στοχός, πάντα ο ίδ ιο ς: η δημ ιουργ ία  
μ ια ς «αυτοκρατορ ίας», στην οπο ία  η 
δ ιασυμπλοκή  ο ικο νομ ική ς  δραστηρ ιό
τητας, π ολ ιτ ική ς  κάλυψ ης και δ ιαφ ημ ι
σ τ ική ς προβολή ς δεν  έχουν σαφή 
όρια. Τ ις  π ερ ισ σ ό τερ ες  φ ορές, ο ένα ς

παράγοντας συμπληρώνει τον άλλον 
και όλο ι μαζί χτ ίζουν  και εξω ρα ΐζουν το 
«μύθο».

Η ηθ ική  αντίσταση στην επέλαση αυ 
τών των «μύθων» -  και ώσπου να χυθε ί 
άπλετο  φως στην παρανομ ία  -  α ντ ιμ ε
τω π ίζετα ι από την ίδ ια  τη νεοελλην ική  
κο ινω νία  με καχυποψ ία βάσει τη ς αρ 
χής, που στ ις  α ρ χές  του αιώνα μας 
δ ιατύπω σε ο Γεώ ργ ιο ς  Παπανδρέου, ο 
«Γέρο ς τη ς  Δ ημοκρα τ ία ς» : στη ν εο ελ 
λην ική  κο ινωνία  ισ χύει πάντα  το αξίω 
μα: «Κεφαλή υπερέχουσα; Συσπειρω 
θείτε, πυρ».

Στην περ ίπτωση Κοσκωτά ενυπήρ 
χαν όλα αυτά τα σ το ιχε ία  το «μύθου». 
Ο φ τωχός ν έο ς  «παίρνει των ομματιών 
του, μεταναστεύε ι στην Αμερ ική , ερ 
γά ζετα ι σκληρά και ταυτόχρονα σπου
δά ζε ι. Π λουτ ίζε ι και επ ισ τρέφ ε ι να δώ
σει τη συνεισφ ορά του στην ανάπτυξη 
της... καθυστερημένης γ εν έτε ιρ α ς !

Ομως τα στο ιχε ία  εδώ, ε ίνα ι νόθα, 
ψεύτικα. Ο Γιώργος Κοσκωτάς

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

οίκαι
τά, που άρχισαν το 1986 και συνεχίστηκαν έκτοτε, είτε με προσωπικές 
συναντήσεις, είτε διά αντιπροσώπων.
★  Ο υπουργός σήμερα Δημόσιας Τάξης και τότε Μεταφορών, Γ. Πέτσος, 
υπήρξε παραλήπτης ποσού -  αγνώστου ύψους -  από τον Γ. Κοσκωτά, που 
μετέφερε ο ίδιος, ενώ μεταξύ Πέτσου και Κοσκωτά υπήρχε διαρκής, σχεδόν 
καθημερινή, τηλεφωνική επικοινωνία.
★  Ο υπουργός Προεδρίας Μ. Κουτσόγιωργας και τότε αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης και υπουργός Δικαιοσύνης «πρέπει να συναντήθηκε πολλές 
φορές με τον Γ. Κοσκωτά» και σ' άλλες περιπτώσεις «χρησιμοποιήθηκε» ως 
ενδιάμεσος ο καθηγητής Γιάννης Μεταξάς.
★  Ο αρχηγός της «Νέας Δημοκρατίας» Κ. Μητσοτάκης παρέλαβε από τον 
Γ. Κοσκωτά 40-50 εκατομμύρια δραχμές, αλλά αυτός, αντί να τα βάλει στο 
ταμείο του κόμματος, τα κράτησε και έδωσε... «παλιά κουπόνια της 
προεκλογικής εκστρατείας του ’Εβερτ». Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε 
επίσης με τον Γ. Κοσκωτά σε δωμάτιο του «Χίλτον».
★  Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Καραμανλής συναντήθηκε δυο 
τρεις φορές με τον Γ. Κοσκωτά.
★  Ο επίτιμος πρόεδρος της Ν.Δ. Ε. Αβέρωφ «έδινε μάχη για τον Κο
σκωτά».
★  Ο δήμαρχος του Πειραιά. Α. Ανδριανόπουλος και ο βουλευτής και 
πρώην υπουργός της Ν.Δ. I. Παλαιοκρασσάς «ήταν άνθρωποι του Γ. 
Κοσκωτά».
★  Ο δήμαρχος της Αθήνας, Μιλτιάδης 'Εβερτ είχε προσωπική φιλία με τον 
Δ. Κουνελάκη, διευθύνοντα σύμβουλο της «ΓΡΑΜΜΗΣ», ενισχύθηκε από 
αυτόν στην προεκλογική του εκστρατεία. Το ίδιο συνέβη και με το δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης Σ. Κούβελα.
★  Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Π. Ρουμελιώτης «στάθηκε με συμπά
θεια απέναντι μας, χωρίς να μας βοηθήσει, αλλά δεν μας κυνήγησε».
★  Ο Γ. Λούβαρης «μετέφερε μηνύματα του Γ. Κοσκωτά στον Πρωθυ
πουργό».
★  Ο Δ. Μαργέλος «ήρθε σε επαφή με τον Γ. Κοσκωτά», ως φίλος του Γ. Α. 
Παπανδρέου.
★  011. Μπακογιάννης «είχε αναπτύξει ισχυρή φιλία με τον Κοσκωτά μέσω 
του Δ. Κουνελάκη».

Ο II. Βακάλης, τέλος, υπήρξε ο «νυχτερινός προξενητής» προς τους 
Αρφάνη - Χιόνη να αγοράσουν την Τράπεζα Κρήτης και ματείχε στις 
σχετικές διαπραγματεύσεις, ενώ είναι από τους ελάχιστους, που δεν παραι
τήθηκαν από το Δ.Σ. της Τράπεζας Κρήτης μετά την πλήρη αποκάλυψη του 
σκανδάλου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ:
Από καθηγητής Πανεπιστημίου, κλητήρας 
του Κοσκωτά!

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθή
νας, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και για μεγάλο διάστημα πρόεδρος 
του Δ.Σ. της ΕΡΤ. Μεταπήδησε στην υπηρεσία του Γ. Κοσκωτά 
και χρησιμοποιήθηκε από τον τελευταίο ως σύμβουλός του, 
έναντι παχυλής αντιμισθίας και χρήσεως πολυτελούς αυτοκινήτου με οδη

γό. Σύμφωνα με τις «εξομολογήσεις» του πρώην αντιπροέδρου της Τράπε
ζας Κρήτης Π. Βακάλη, «χρησιμοποιήθηκε» από τον Γ. Κοσκωτά ως 
σύνδεσμος του τελευταίου με τον Μένιο Κουτσόγιωργα, ενώ φέρεται ο 
συντάκτης των «ανοικτών επιστολών» του φυγόδικου μεγαλοκαταχραστή 
προς τον Πρωθυπουργό Α. Γ. Παπανδρέου, που δημοσιεύθηκαν στην 
«Καθημερινή» και τις «24 Ώρες». Υπήρξε «συγκλητήρας» με τον Γ. Μα- 
τζουράνη στη μεταφορά από τον Γ. Κοσκωτά στον Μένιο Κουτσόγιωργα 
της «σφραγισμένης επιστολής» με τα «έγγραφα του εκβιασμού», την πλα- 
στότητα των οποίων, μια μέρα μετά την παράδοσή τους στον τότε αντιπρόε
δρο της κυβέρνησης και υπουργό Δικαιοσύνης, κατήγγειλε ο υπουργός 
Παιδείας Γ. Παπανδρέου.

Η αποκάλυψη του γραμματοκομιστικού ρόλου του κ. Μεταξά οδήγησε 
τους φοιτητές του στη Νομική Σχολή να τον υποδεχθούν με την κραυγή 
«Έξω τα τσιράκια του Κοσκωτά» και να αποφασίσουν να απόσχουν από 
το μάθημα του κ. Μεταξά, μέχρις ότου ο τελευταίος δώσει εξηγήσεις.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

οι άσχημοι
Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ καταγραφή 

του ρόλον, του επικεφαλής της Κεντρι
κής Τράπεζας της χώρας, στην αποκά

λυψη του «σκανδάλου Κοσκωτά» σημειώνει 
«διστακτικότητα και αργά βήματα». Ο πρόε
δρος της Εμπορικής Τράπεζας, Αδαμάντιος 
Πεπελάσης, υποστηρίζει ότι «θα μπορούσε η 
ζημιά να ήταν μικρότερη και το σκάνδαλο να 
είχε αποκαλυφθεί νωρίτερα, αν λειτουργού
σαν καλύτερα οι ελεγκτικές διαδικασίες και οι 
ελεγκτικοί κανόνες» εκ μέρους της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

Η ίδια μομφή διατυπώνεται κατά του κ. 
Χαλικιά και από μερίδα του Τύπου, όταν κατά 
τη διάρκεια της δίκης της εφημερίδας 
«Έθνος» αποδείχτηκαν «οι πλαστογραφίες, οι 
απάτες με τις χρηματοδοτήσεις των εταιρειών 
Γ. Κοσκωτά και έλαμψε η απάτη των πτυχίων 
του ψευδοντόκτορα» και ο διοικητής της Τρά
πεζας της Ελλάδος «δεν μίλησε, δεν κινήθηκε, 
δεν ενδιαφέρθηκε για το δημόσιο συμφέρον». 
Διατυπώνεται, όμως, η απορία, «ποιος του 
'κλείσε το στόμα, ποιος του 'πιασε τα χέρια, 
ποιος του απαγόρευσε» να προχωρήσει;

Ο κ. Κουτσόγιωργας
«Διαθέτει κύρος και είναι μια σημαντική 

προσωπικότητα. Πώς άντεχε τη σιωπή...;». 
Εξάλλου, με επιστολή του στον κ. Χαλικιά, (10 
Νοεμβρίου 1988) ο τότε αντιπρόεδρος της κυ
βέρνησης και υπουργός Δικαιοσύνης Μένιος 
Κουτσόγιωργας, ζητούσε να διενεργηθεί 
ένορκη διοικητική εξέταση, προκειμένου να 
διερευνηθεί, αν οι ελεγκτές της Τράπεζας της 
Ελλάδος έκαναν κανονικά ή μη τον έλεγχο 
στην Τράπεζα Κρήτης.

Δύο μέρες αργότερα βλέπουν το φως της 
δημοσιότητας οι πληροφορίες ότι «παρακώλυ
ση του ελέγχου δεν οφείλεται σε ολιγωρία του 
κ. Χαλικιά, αλλά σε εντολή του υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας προς το διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος να μην αφαιρεθεί η 
άδεια του Κοσκωτά να διενεργεί πράξεις επί 
συναλλάγματος, όπως προβλέπει ρητά ο νόμος 
1803/80».

Επιπρόσθετα, τα δημοσιεύματα αναφέρο- 
νται:
★  Ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και 
υπουργός Δικαιοσύνης Μένιος Κουτσόγιωρ-

γας, ζήτησε στις 4 και 5 Ιουλίου 1988 από τον 
κ. Χαλικιά να μη δουν οι ελεγκτές της Τράπε
ζας της Ελλάδος τα «παραστατικά» για τα 
διαθέσιμα και το συνάλλαγμα της Τράπεζας 
Κρήτης, αλλά να τα δει και να τα ελέγξει ο 
ίδιος ο διοικητής. Όταν ο τελευταίος αντιπα- 
ρατήρησε ότι αυτό είναι έξω από κάθε τραπε
ζική ελεγκτική διαδικασία και νόμιμη δεοντο
λογία, ο Κουτσόγιωργας επανήλθε και ζήτησε 
να δει τα παραστατικά Κοσκωτά μόνο ο διευ
θυντής επιθεώρησης τραπεζών Σπύρος Παπα- 
δάτος. Κατά τα δημοσιεύματα ο κ. Χαλικιάς 
αρνήθηκε και επέμεινε ο «έλεγχος να γίνει 
κανονικά».

Οι πληροφορίες, όμως, δεν σταματούν εδώ. 
Προχωρούν και δίδουν κατά χρονολογική σει
ρά τους «κυματισμούς» στην «υπόθεση Κο
σκωτά - έλεγχος στην Τράπεζα Κρήτης».
★  21 Ιουνίου 1988. Ο αντιπρόεδρος της Τρά
πεζας Κρήτης, Π. Βακάλης δηλώνει «κατηγο
ρηματικά στον κ. Σπ. Παπαδάτο: «Άδικα κά
νετε έλεγχο. Η κυβέρνηση θα σταματήσει τον 
Χαλικιά».
★  1 Ιουλίου 1988. Μετά το τέλος της συνεδρία
σης του ΚΥΣΥΜ, πσυ συνεδριάζει στον 
«Αστέρα» Βουλιαγμένης ο διοικητής της ETE 
καλείται από τον κ. Κουτσόγιωργα και «ερω- 
τάται» με «ποιον τρόπο μπορεί να κλείσει το 
θέμα όσο πιο ανώδυνα γίνεται».
★  4 και 5 Ιουλίου. Ο κ. Κουτσόγιωργας ζητεί 
από τον κ. Χαλικιά να δει ο ίδιος και όχι οι 
ελεγκτές της ETE τα «παραστατικά» Κοσκωτά 
ή να τα δει μόνο ο κ. Σπ. Παπαδάτος.

Διαβεβαιώσεις
Τα δημοσιεύματα ομιλούν στη συνέχεια για 

διαβεβαιώσεις του τότε αντιπροέδρου της κυ
βέρνησης και υπουργού Δικαιοσύνης προς τον 
Δ. Χαλικιά ότι ο Κοσκωτάς θα παραδώσει όλα 
τα παραστατικά ευθύς ως τακτοποιήσει «ορι
σμένα λογιστικά προβλήματα».

Στο μεταξύ, μεσολαβεί το διάστημα της νο
μοθετικής ρύθμισης του τραπεζικού απορρή
του, με την οποία θα διδόταν λύση και στον 
έλεγχο από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 
τραπεζικές δραστηριότητες του Γ. Κοσκωτά. 
Παράλληλα, η άρνηση του επικεφαλής της 
Τράπεζας Κρήτης να συμμορφωθεί προς τις 
απαιτήσεις της ETE οδηγεί τον διοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας να ενημερώσει εγγράφως

(8 Σεπεμβρίου 1988) τον υπουργό Εθνικής Οι
κονομίας ότι «η Τράπεζα της Ελλάδος δεν 
δικαιούται να ανεχθεί την άρνηση της Τράπε
ζας Κρήτης να θέτει υπόψη των ελεγκτών της 
τα παραστατικά στοιχεία των συναλλαγών της 
σε συνάλλαγμα...». Τέλος,
★  4 Οκτωβρίου 1988, ο αντιπρόεδρος της κυ
βέρνησης κ. Μ. Κουτσόγιωργας συναντάται με 
τον Γ. Κοσκωτά και διαμηνύει στον Δ. Χαλι- 
κιά ότι έχει διαβεβαιώσεις από τον Γ. Κοσκω
τά πως θα παραδώσει όλα τα παραστατικά 
στον έλεγχο της ETE.

Το ίδιο διάστημα ο διοικητής και ο υποδιοι
κητής της Τράπεζας της Ελλάδος προσφεύ
γουν, όπως λένε οι ίδιοι, «σε εΥεργειες που 
τουλάχιστον δεν είναι ορθόδοξες για κεντρι
κούς τραπεζίτες» και αποκτούν επιστολή της 
«Μέριλ Λιντς» ότι είναι πλαστά τα στοιχεία 
που παρουσιάζει ο Κοσκωτάς σχετικά με απο
θέματα της Τράπεζας Κρήτης.

Ο δρόμος πλέον για το διορισμό επιτρόπου 
είναι ανοικτός...

Ποιος, είναι ποιος, όμως, ο επικεφαλής του 
εκδοτικού ιδρύματος της χώρας μας, που εδώ 
και δύο χρόνια περίπου κρατά μια από τις 
πρώτες θέσεις στην ειδησεογραφία του Τύπου ;

Γεννήθηκε στο μικρό χωριό της Λακωνίας, 
Απιδιά. Σπούδασε στην Ανώτατη Εμπορική 
Σχολή και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Πανεπιστήμιο Κέμπριτζ της Αγγλίας. Στην 
Κατοχή εντάχθηκε στο ΕΑΜ και μετά τη Βάρ
κιζα... παρακολούθησε «μαθήματα εθνικής 
αναμόρφωσης» στη Μακρόνησο.

Το 1957 εισέρχεται στην Τράπεζα της Ελλά
δος και εργάζεται στη Διεύθυνση Οικονομι
κών Μελετών, όπου και εξελίσσεται μέχρι του 
βαθμού του διευθυντή.

Η δικτατορία των συνταγματαρχών τον το
ποθετεί στο «ψυγείο» και μετά τη μεταπολίτευ
ση τοποθετείται οικονομικός σύμβουλος του 
τότε διοικητή της ETE, Ξ. Ζολώτα. Από τον 
Ιανουάριο του 1981 είναι μέλος της Επιτροπής 
Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών των χω
ρών της ΕΟΚ, ενώ έχει διατελέσει αναπληρω
τής διοικητής για την Ελλάδα στο Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο και έχει εκπροσωπήσει 
τη χώρα μας στην επιτροπή οικονομικής πολι
τικής του ΟΟΣΑ. Το 1983 επελέγη από το 
ΠΑΣΟΚ για τη θέση του διοικητή της Τράπε
ζας της Ελλάδος και ανανεώθηκε η θητεία του 
το 1987.



Η ΑΠΑΤΗ 
ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ
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ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΩΣ ΥΠΟΠΤΟΣ ΦΥΓΗΣ

Στον Κορυδαλλό 
ο Αρ. Σαλιαρέλης

«Δεν περίμενα 

να τύχω τέτοιας 
μεταχείρισης...»

Σ
ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ Κορυδαλλού βρίσκεται από τα 
μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ο επιχει
ρηματίας Αργυρής Σαλιαρέλης, μετά την ομό
φωνη απόφαση που έλαβαν ο εφέτης ανακριτής 
κ. Γ. Σκαρλάτος και ο εισαγγελέας Εφετών Δημ. Δωρής, 

να κρατηθεί προσωρινά ως ύποπτος φυγής.
Όπως είναι γνωστό, ο νέος προσωρινός πρόεδρος της 

ΠΑΕ Ολυμπιακός κατηγορείται για τη φυγάδευση του Γ. 
Κοσκωτά από τη χώρα, εξαιτϊας της οποίας βαρύνεται με

----- Ρεπορτάζ:--------------------------------
ΣΙΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία σε βαθμό κακουρ
γήματος.

Συγκατηγορούμενοί του είναι ο Φρέντερικ και η Έλεν 
Σραφτ, το ζεύγος των πιλότων του ιδιωτικού του Λίαρ - 
Τζετ, με το οποίο ο Κοσκωτάς, αφού πέρασε από διάφορα Ο  κ. Αργύρης Σαλιαρέλης στον ανακριτή

μέρη του κόσμου, έφτασε στην Αμερική.
Οι δύο αλλοδαποί πιλότοι δεν έχουν 

ακόμη συλληφθεί, αλλά από τα ξημερώμα
τα του Σαββάτου η Εισαγγελία Εφετών 
Αθηνών έστειλε στην Ιντερπόλ επείγον σή
μα, προκειμένου να συλληφθούν και να 
κρατηθούν για να ακολουθήσει η διαδικα
σία της έκδοσής τους.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αργ. Σλιαρέ- 
λη, οι δύο πιλότοι φυγάδευσαν με δική 
τους πρωτοβουλία -  ή σε συνεργασία με 
άλλους -  τον Γ. Κοσκωτά. Γι' αυτό και 
όπως είπε, θα υποβάλει μήνυση εναντίον 
τους.

Στον ανακριτή
Συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική 

δύναμη αλλά και από τους προσωπικούς 
του φρουρούς ασφαλείας, ο Αργ. Σαλια- 
ρέλης οδηγήθηκε από την Ασφάλεια όπου 
κρατήθηκε από την Παρασκευή, στο Εφε- 
τείο της οδού Σωκράτους, στις 5.40 μ.μ. 
του Σαββάτου. Μισή ώρα αργότερα μπήκε 
στο γραφείο του εφέτη ανακριτή κ. Γ. 
Σκαρλάτου, συνοδευόμενος από τους συ
νηγόρους του, τους κυρίους Ανδρουλάκη, 
Λυκουρέζο και Σκούφη.

Λίγο πριν κλείσει η πόρτα του γραφείου, 
ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας είπε 
στους δημοσιογράφους:

«Έχω δίκιο και θα το διαπιστώσει η

ανάκριση, θα  καταθέσω όσα στοιχεία μου 
ζητηθούν, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
Δικαιοσύνη στο έργο της. Δεν έχω να φο
βηθώ τίποτα».

Ο Αργ. Σαλιαρέλης απολογήθηκε με έγ
γραφο υπόμνημα, ενώ στη συνέχεια απά
ντησε στις ερωτήσεις που του υποβλήθη
καν. Η εξέτασή του ολοκληρώθηκε στις 
9.30 μ.μ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγο
ρούμενος αρνήθηκε κάθε ανάμειξή του 
στην υπόθεση, επιρρίπτοντας τις ευθύνες 
στους δύο πιλότους.

Μετά από τον Αργ. Σαλιαρέλη εξετά
στηκε από τον εφέτη ανακριτή ο ξάδελφος 
του κατηγορουμένου Αργ. Μεθενίτης ο 
οποίος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της 
υπεράσπισης του κατηγορουμένου, ήταν ο 
εύσωμος με το λευκό μπουφάν που βρισκό
ταν στο ιδιωτικό αεροσκάφος του Σαλια- 
ρέλη όταν απογειώθηκε από τη Σκιάθο και 
όχι ο Γ. Κοσκωτάς.

Βέβαια η εμφάνιση του κ. Μεθενίτη δεν 
έχει καμία σχέση μ’αυτήντουΓ. Κοσκωτά, 
γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να 
προκλήθηκε σύγχυση σε όποιον τον είδε.

Η ομόφωνη απόφαση ανακριτή και ει
σαγγελέα για προσωρινή κράτηση του κα
τηγορουμένου, ανακοινώθηκε στον Αργ. 
Σαλιαρέλη από τον κ. Σκαρλάτο, στις 
12.05 μετά τα μεσάνυχτα.

Διατηρώντας την ψυχραμία του καθώς 
έβγαινε από το ανακριτικό γραφείο και 
αφού ο κλοιός των αστυνομικών είχε στε- 
νέψει γύρω του, έκανε με τους δημοσιο
γράφους τον ακόλουθο διάλογο:
ΕΡ.: Τι ισχυριστήκατε στον ανακριτή;
ΑΠ.: Ό τι δεν έχω καμία ανάμειξη. Ήρθα 
μόνος μου στη χώρα μου για να ξεκαθαρί
σω την κατάσταση. Δεν περίμενα να τύχω 
τέτοιας μεταχείρισης.
ΕΡ.: θα  προσκομίσετε στοιχεία που απο- 
δεικνύουν την αθωότητά σας;
ΑΠ.: Ένα στοιχείο που μου ζήτησαν είναι 
το αν το αεροπλάνο θα πήγαινε στο Ντου- 
σόν της Αριζόντας για σέρβις. Αυτό είναι 
ένα στοιχείο που δεν το είχα αυτή τη 
στιγμή.
ΕΡ.: Υπάρχει αυτό το στοιχείο;
ΑΠ.: Βεβαίως. Την επόμενη εβδομάδα θα 
το φέρουμε. Πιο γρήγορα δεν γίνεται. 
Πρέπει να πάρουμε τη βεβαίωση από το 
εργοστάσιο της Λίαρ - Τζετ στην Αριζόνα.

Μηνύσεις
ΕΡ.: θα  καταθέσετε μηνύσεις σε βάρος 
των πιλότων;
ΑΠ.: Οπωσδήποτε. Και χθες (σ.σ.: την 
Παρασκευή) γι' αυτό πήγα στην Εισαγγε
λία. Αλλά με συνέλαβαν χωρίς να μ' αφή-

σουν να καταθέσω τη μήνυση.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής 

του Αργ. Σαλιαρέλη στο κτίριο του Εφε- 
τείου, στην οδό Σωκράτους, είχαν συγκε
ντρωθεί 100 περίπου άτομα, οπαδοί του 
Ολυμπιακού, οι οποίοι είχαν επικεφαλής 
τον γνωστό «Αττίλιο» που σάλπιζε τον 
ύμνο της ομάδας του.

Όταν όμως είδαν τον Σαλιαρέλη να 
μπαίνει στο περιπολικό, συνοδευόμενος 
από αστυνομικούς, διαλύθηκαν ήσυχα, 
απογοητευμένοι.

«Περίεργο»
Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Αργ. 

Σαλιαρέλη, κ. Λυκουρέζοςκαι Ανδρουλά- 
κης έκαναν χθες την ακόλουθη δήλωση:

«Η προσωρινή κράτηση του Αργ. Σα- 
λιαρέλη διατάχθηκε με μόνη αιτιολογία ότι 
είναι ύποπτος φυγής. Αυτό προκαλεί εντύ
πωση και είναι περίεργο εφόσον η όλη 
συμπεριφορά τού Αργ. Σαλιαρέλη αποδει- 
κνύει ότι μόνος του, μόλις έμαθε ότι ασκή
θηκε ποινική δίωξη εναντίον του, ήρθε 
από την Κένυα όπου βρισκόταν, για να 
εμφανιστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης και 
να υποστηρίξει την αθωότητά του. Δεν 
υπάρχει κανένα στοιχείο της δικογραφίας 
που να παρέχει έστω και την ελάχιστη έν
δειξη ότι είναι ύποπτος φυγής».

«Ποιος πήγε 
τον Κοσκωτά 

ως τη Μάλτα;»
ΕΠΙΘΕΣΗ κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου 
και του αναπληρωτή υπουργού Πολιτισμού εξα
πέλυσε το Σάββατο ο δικηγόρος κ. Π. Σκούφης, 
νομικός σύμβουλος του κ. Αργύρη Σαλιαρέλη.

Σε ανακοίνωση που έστειλε στις εφημερίδες 
απευθύνει σειρά ερωτημάτων προς τους κυβερ
νητικούς ποράγοντες και επαναλαμβάνει την εκ
δοχή του πελάτη του για τη φυγάδευση του Γ. 
Κοσκωτά.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του κ. 
Σκούφη έχει ως εξής:

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που θα ήτο σω
στότερο να ονομαζόταν υπουργός Προπαγάν
δας, έκανε χθες μια θρασύτατη και πρωτάκου
στη ανακοίνωση, με την οποία, αναγορευόμενος 
σε ανώτατο και τελικό δικαστή, ανακηρύσσει την 
ενοχή του πελάτου μου, μεγαλοεπιχειρηματία κ. 
Αργύρη Σαλιαρέλη, για τη διαφυγή του Γ. Κο
σκωτά.

»Στις συκοφαντίες του συνεπικουρείται και 
απά τις ύβρεις του κ. Στάθη, αναπληρωτή 
υπουργού Πολιτισμού, ο οποίος εδήλωσε ότι 
ανησυχεί για τον Ολυμπιακό “γιατί πέφτει από τη 
ΣΚΥΛΛΑ στη ΧΑΡΥΒΔΗ”. Ωραίες φράσεις από το 
στόμα ενός υπουργού Πολιτισμού.

«Να απαντήσουν»
»Θα έκαναν όμως καλύτερα να απαντήσουν 

•τις κατηγορίες του κ. Παναγούλη για κάποια 
σύσκεψη στην Κινέτα και για κάποια φυγάδευση 
του Κοσκωτά από κυβερνητικούς παράγοντες.

»Πώς τον βρήκαν τον Κοσκωτά οι πιλότοι του 
πελάτη μου στη Μάλτα, απ’ όπου και τον παρέλα- 
βαν, όπως ομολόγησαν; Ποιος τον πήγε ως τη 
Μάλτα; Ή μήπως αγνοούν οι κυβερνητικοί παρά
γοντες ότι οι πιλότοι ομολόγησαν πως δωροδο
κήθηκαν από τον Κοσκωτά και τον παρέλαβαν 
στη Μάλτα; Ή μήπως αγνοούν ότι οι πιλότοι 
εγκατέλειψαν κόπου στην Αμερική το αεροπλά
νο και δήλωσαν ότι τώρα πια δεν έχουν ανάγκη 
να εργάζονται;

»Και μόλις σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι τα 
παιδιά τους εγκατεστημένα εδώ, που φοιτούσαν 
στο αμερικανικό σχολείο, εγκατέλειψαν την Ελ
λάδα στις 22 Νοεμβρίου, "για να πάνε στους 
γονείς τους στην Αμερική”.

»Και, άραγε, δεν γνώριζαν οι κυβερνητικοί πα
ράγοντες ότι πήγαμε στην Εισαγγελία για την 
κατάθεση μηνύσεως κατά των πιλότων και ότι οι 
αστυνομικοί, που από τις 10 το πρωί, χωρίς να 
έχει κοινοποιηθεί κλήση προς απολογία του πε
λάτου μου και χωρίς να έχει εκδοθεί ένταλμα 
συλλήψεως, περικύκλωσαν παρανόμως το γρα
φείο του, στον Πειραιά, τον συνοδέυσαν παρα
νόμως μέχρι την Εισαγγελία, περιμένοντας να 
υπογράψει ο ανακριτής το ένταλμα, μισή ώρα 
μετά την άφιξή μας, τον συνέλαβαν επιτόπου και 
δεν μας άφησαν ούτε τη μήνυση να καταθέ
σουμε;

»Ξεχνάνε φαίνεται οι κυβερνητικοί παράγο
ντες τη θεμελιώδη αρχή του Ποινικού Δικαίου 
ότι “κάθε κατηγορούμενος μέχρι να καταδικα
στεί με αμετάκλητη απόφαση, θεωρείται κατά 
τεκμήριο αθώος”.

»Μας γύρισαν πίσω, στον Μεσαίωνα.
»Και είναι χθεσινή η ιστορία Μπουκουβάλα - 

Βογιατζή για να την έχουν ήδη ξεχάσει, μαζί με 
το γεγονός ότι στους κατηγορούμενους αυτούς, 
που κρίθηκαν τελικώς αθώοι, χρωστάνε ενάμιση 
χρόνο ελευθερίας, την οποία τους στέρησαν.

»’Εχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιο
σύνη και απόλυτο βεβαιότητα άτι θα σταθεί στο 
ύψος της,

Αλαφούζος: Η «Καθημερινή» μου ανήκει
Ο ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ κ. Α. Αλαφούζος έχει αγοράσει την 
«Καθημερινή» έναντι 910 εκατ. δρχ., με προσύμ
φωνο που έχει υπογράψει εκ μέρους της εταιρείας 
«ΓΡΑΜ Μ Η  Α.Ε.» ο κ. X. Μπουσμπουρέλης και το 
υπόλοιπο Δ.Σ. της εταιρείας.

Αυτό είπε χθες ο κ. Αλαφούζος μιλώντας στο 
ραδιοφωνικό σταθμό «TOP FM» στην εκπομπή 
«Στην κόψη του ξυραφιού».

Σε ερώτηση για την αντιπρόταση που έχει κάνει ο 
ιδιοκτήτης της «Αυριανής» κ. Γ. Κουρής στην αγο
ρά της «Καθημερινής» ο κ. Αλαφούζος απάντησε 
ότι η «Καθημερινή» ανήκει σ’ αυτόν. Χαρακτηριστι
κά είπε:

«Από απόψεως νομικής η εφημερίδα είναι που
λημένη. Μ ε προσύμφωνο μεν, το οποίο έχει οριστι
κή μορφή. Δηλαδή, μόνο στην περίπτωση που θα 
κηρυσσόταν σε πτώχευση η “ΓΡΑΜ Μ Η  Α.Ε.” και θα

γινόταν εκποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, 
μόνο σ ' αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να γίνει 
δημοπρασία». Και πρόσθεσε:

«Εάν αύριο το πρωί μού πούνε ότι: “Δεν  την 
παίρνεις την “Καθημερινή”. Αρνούμεθα”, έχω δι
καίωμα αυτοσυμβάσεως πρώτον, έχω δικαίωμα στο 
συμβόλαιο και μπορώ να κάνω οποιαδήποτε νομική 
ενέργεια να διασφαλίσω, εφ ' όσον το επιθυμών και 
εφ’ όσον πάντοτε με τη συνεννόηση και τη συνερ
γασία των συντακτών της “Καθημερινής”».

Ο κ. Αλαφούζος σημείωσε επίσης ότι σε περίπτω
ση συντηρητικής κατάσχεσης των εγκαταστάσεω 
της Παλλήνης -  με την οποία θα σφραγιστούν τα 
εκτυπωτικά μηχανήματα της «ΓΡΑΜ Μ Η Σ» -  έχει 
ήδη φροντίσει για εναλλακτικό τρόπο εκτύπωσης 
της «Καθημερινής».

Ο νέος ιδιοκτήτης της παραδοσιακής εφημερί
δας της συντηρητικής παράταξης είπε επίσης πως 
σε επικοινωνία που είχε με τον κ. Λιβάνη και σε 
συνάντηση με τον κ. Μαρούδα απεκόμισε την εντύ
πωση πως δεν διαφωνούν με την αγορά της εφημε
ρίδας απ’ αυτόν.

Ο ίδιος ο κ. Αλαφούζος είπε πως δεν έχει καμιά 
πολιτική φιλοδοξία ή φιλοδοξία επέκτασης στο χώ
ρο του Τύπου, πως δεν ανακατεύεται καθόλου με 
την πολιτική γραμμή της «Καθημερινής» και πρόσ
θεσε πως υπάρχει μια γραπτή συμφωνία μεταξύ 
του συντακτικού προσωπικού της εφημερίδας και 
του κ. Αλαφούζου, σύμφωνα με την οποία «η “Κα
θημερινή” θα συνεχίσει να κινείται στον ιδεολογι
κό χώρο που εκινείτο στο παρελθόν, εξελιγμένο, 
τροποποιημένο με τις σημερινές κοινωνικές και

πολιτικές εξελίξεις και πάντοτε αναπροσαρμοζό
μενο με την ελληνική πραγματικότητα στο πλαίσιο 
της Ευρώπης».

«Υπηρεσία στον τόπο»
Ο εφοπλιστής είπε επίσης πως αγόρασε την «Κα

θημερινή», γιατί «επιθυμούσε πολύ να προσφέρει 
μια υπηρεσία στον τόπο», ενώ επανέλαβε την από
φασή του να δωρίσει στην ’Ενωση Συντακτών το 
κτίριο της οδού Σωκράτους, για να το χρησιμοποιή
σει για ό,τι νομίζει για τη δημοσιογραφία.

Τέλος, σε ερώτηση για το αν ο κ. Αλαφούζος 
φιλοδοξεί να έχει κέρδη από τη λειτουργία της 
«Καθημερινής», απάντησε αρνητικά. Είπε χαρα
κτηριστικά πως «θα βάλει ένα από τα τριάντα βαπό
ρια του να δουλεύει για την “Καθημερινή”».


