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Του Μιχ. Αημητρίον

Τ Ο περιβόητο θέμα των τελευ
ταίων ετών τα «νέα τζάκια» 

στην ελληνική οικονομία αποκαλύ
πτει σήμερα για πρώτη φορά «Το 
Βήμα», σε όλη του την έκταση. Με 
συγκεκριμένα ονόματα, συμφέρο
ντα, διασυνδέσεις, ημερομηνίες 
και διαπλοκές.

Αποκαλύπτει το αληθινό ιστορι
κό της κίνησης για να δημιουργη- 
θούν τα λεγάμενα «νέα τζάκια», 
μέσα στα οποία συνυπήρξαν για 
μεγάλο χρονικό διάστημα μεγα
λοαπατεώνες με σκοτεινά σχέδια, 
όπως ο Γ. Κοσκωτάς, πρόσωπα- 
επίκεντρα σκανδάλων, όπως οι θ .  
Μαργέλος και Αθ. Μαρτίνος και 
ονόματα νέων πολιτικών και από 
τα δύο μεγάλα κόμματα. Αποκαλύ
πτεται τώρα πως μια κατ’ αρχήν 
πιθανώς καλοπροαίρετη πρωτο
βουλία μπορεί να οδηγήσει στην 
παγίδευση ακόμη και αξιόλογων, 
κατά τα άλλα επιχειρηματιών. 
Αποκαλύπτεται ακόμη πόσο επι
κίνδυνη μπορεί να είναι η ανάμειξη 
των μηχανισμών της αγοράς και 
των μηχανισμών του Κράτους και 
των κομμάτων, ιδιαίτερα όταν αυ
τό γίνεται στα παρασκήνια...

Μεταπράτες 
και στελέχη

Η  ΙΔΕΑ να δημιουργηθεί μια 
οργάνωση νέων επιχειρη

ματιών, κάτι ανάμεσα σε οργανω
μένη ομάδα πίεσης και σε «κλειστή 
λέσχη» άρχισε να απασχολεί μια 
ομάδα «νέων επιχειρηματιών» (κα
τά βάση μεταπρατών και ανώτε
ρων στελεχών) από το 1985. Ιδιαί
τερα μετά τη δεύτερη εκλογική νίκη 
του ΠΑΣΟΚ τον Ιούνιο του 1985 
και τη διαφαινόμενη τάση προσεγ- 
γίσεως της Κυβερνήσεως με τον 
επιχειρηματικό κόσμο. Τότε, από 
το φθινόπωρο του 1985, άρχισαν 
ορισμένοι να προβληματίζονται 
και να συζητούν μεταξύ τους πώς 
θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν 
«πέρα από το κατεστημένο τον 
ΣΕΒ και των κομμάτων», να προω
θήσουν τους σκοπούς και την 
ιδιαιτερότητά τους και να αναπτύ
ξουν τις πολιτικές τους προσβά
σεις.

Τον βασικό πυρήνα, που ξεκίνη
σε την ιδέα και άρχισε τη «μύηση» 
αποτελούσαν οι εξής:

★  Ο Θεόδωρος Μαργέλος, οικο
νομολόγος, πρώην στέλεχος της 
ΚΥΔΕΠ και από το 1983 έμπορος 
σιτηρών, του οποίου το άνομα θα 
γίνει αργότερα ευρύτερα γνωστό 
από τα «σκάνδαλα» της ΚΥΔΕΠ 
και του «γιουγκοσλάβικου καλα
μποκιού».

★  Ο Γεώργιος Δραγώνας, δικηγό
ρος και επιχειρηματίας και μέλος 
της κεντρικής οικονομικής επιτρο
πής της Νέας Δημοκρατίας από το 
1981. Αντίθετα με τον φιλοπασοκι- 
κό κ. Μαργέλο, ο γόνος της γνω
στής οικογένειας Δραγώνα (πολυ
κατάστημα, οικοδομικές επιχειρή
σεις, αντιπροσωπείες) θεωρείται 
«μετριοπαθής αβερωφικός».

★  Η Βαρβάρα Βερνίκου-Στρότον,
που έχει αντιπροσωπείες ειδών 
σπορ. Κόρη του μακαρίτη βουλευ
τή και υπουργού της Κυβερνήσεως 
της ΝΔ Χριστόφορου Στράτου και 
σύζυγος του γόνου εφοπλιστικής 
οικογένειας κ. Γιώργου Βερνίκον 
υποψήφιου του συνδυασμού του κ. 
Δημήτρη Μπέη και θεωρούμενου 
ότι πρόσκειται στην φιλοκυβερνη- 
τική παράταξη.

★  Ο Χάρης Κυριαζής, γιός του 
Δημ. Κυριαζή, με σπουδές πολιτι-
μλιΥ  ιι-ηνηντνηιι νπι ιιλνητ?'ιιρντ

γενικός διευθυντής της εταιρίας 
«Πανοτέξ» και μέλος στα διοικητι
κά συμβούλια της «Ντέξιαν» και 
στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομη
χανιών. Μετριοπαθής δεξιός.
★  Ο Οδυσσέας Κνριακόπουλος, 
ηγετικό στέλεχος της οικογενεια
κής επιχείρησης «Βωξίτες Παρ
νασσού» και μέλος του Δ.Σ. του 
ΣΕΒ επίσης αντιπρόσωπος των 
αυτοκινήτων Λάντα και των μοτο
σικλετών Γιαμάχα. Μετριοπαθής 
δεξιός.
★  Ο Αθανάσιος Λαβίδας, ηγετικό 
στέλεχος στις οικογενειακές φαρ
μακευτικές επιχειρήσεις «Λαβι- 
φάρμ» και «Λαβίκο» και αντιπρό
σωπος των γαλλικών καλλυντικών 
«Βισύ» και «Φαζ», με καλές δια
συνδέσεις και στον κυβερνητικό 
και στον νεοδημοκρατικό χώρο.

Αιαμορφώνεται 
η στρατηγική

Μ ΕΤΑ από αλλεπάλληλες 
συσκέψεις και διαβουλεύ- 

σεις, κυρίως στο σπίτι του κ. θ. 
Μαργέλον, η ομάδα θα διαμορφώ
σει τις τελικές αντιλήψεις και τη 
στρατηγική της. Αποφασίσθηκε να 
διευρυνθεί με νέους επιχειρηματίες 
που θα έχουν ανώτερη ηλικία 40-42 
χρονών, να μη λάβει πολιτική 
χροιά, να υποστηρίζει τις «συναι
νετικές διαδικασίες» (που θεωρού
σαν ότι είχε τορπιλίσει με την 
πολιτική του στο υπουργείο Εμπο
ρίου τότε ο κ. Βασίλης Κεδίκο- 
γλου) και να απευθυνθούν σε με
τριοπαθείς πολιτικούς και των δύο 
κομμάτων.

Ο κ. Μαργέλος ανέλαβε να κα
νονίσει την επαφή και «συνεργα
σία» της ομάδας (που άρχισε να 
διευρύνεται) με τον κ. Γιώργο 
Παπανδρέου, συμμαθητή του στο 
Κολλέγιο και τότε υφυπουργό Πο
λιτισμού, με αρμοδιότητα τα θέμα
τα Νέας Γενιάς, Λαϊκής Επιμόρ
φωσης και Απόδημου Ελληνισμού.

Για τις επαφές με τον αρχηγό της 
Νέας Δημοκρατίας κ. Κ. Μητσοτά- 
κη (που τους δέχθηκε και τους 
συνεχάρη για την πρωτοβουλία 
τους) και με τον «σύνδεσμό» τους 
στον συντηρητικό πολιτικό χώρο κ. 
I. Παλαιοκρασσό τα πράγματα 
ήταν εύκολα. Τον γνώριζαν προ
σωπικά οι περισσότεροι, αν και 
την επαφή ανέλαβαν οι κκ. Λαβί
δας, Κυριαζής και ο φαρμακοβιο
μήχανος κ. Βασίλειος Εμμ. Νειά- 
δας, γιός του προέδρου του Εμπο
ρικού Επιμελητηρίου Πειραιά. 
Ακολούθησε και μια ενημερωτική 
επαφή του πυρήνα με τον κ. 1. 
Παπαντωνίου, υφυπουργό Εθνι
κής Οικονομίας.

Ο στόχος 
των νέων τζακιών

Ο Ι ΕΠΑΦΕΣ αυτές ενθάρρυ- 
ναν τον αρχικό πυρήνα και 

όσους άρχιζαν να συμμερίζονται 
τις απόψεις τους να άρχισαν να 
συστηματοποιούν τα σχέδια και τις 
φιλοδοξίες του. Μεταξύ άλλων κα
θόρισαν πέντε βασικές τους αρχές 
και μία «κρίσιμη συνάντηση» στο 
πατρικό σπίτι του κ. Μαργέλον 
στην οδό Φιλαδελφέως, στην Κη
φισιά.

Οι πέντε αρχές ήταν:
-  νέοι σε ηλικία επιχειρηματίες, 

χωρίς «κατεστημένους του ΣΕΒ»
-  όχι στον συντεχνιακό προσα

νατολισμό
-  ευρωπαϊκή διάσταση στις ανα

ζητήσεις και θέσεις τους

-  υπερκομματικές διασυνδέσεις, 
κυρίως από πρόσωπα επιρροής και 
στα δύο κόμματα και

-  έλεγχος εκείνων που θα εισέρ-
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Του Μανόλη Σαββίδη

Το να μείνη τις άγνωστος εν 
Ελλάδι είναι σχεδόν κατόρθωμα 

Εμμανουήλ Ροΐδης

Α  ΕΝ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ 
ορφανός», εδήλωσε ο 

πολωνός προπονητής του Ολυ
μπιακού Πειραιώς κ. Γιάτσεκ 
Γκμοχ, μετά την πρόσφατη ήττα 
της ομάδας του από τον Παναθη
ναϊκό. Και για ποιον λόγο άλλω
στε; Τι και εάν ο πρόεδρός του 
«Δρ» Γεώργιος Κοσκωτάς είχε 
δραπετεύσει λάθρα από την ελλη
νική επικράτεια; Ο πολυμήχανος 
κ. Γκμοχ είχε προ πολλού φροντί
σει για τη μεταφορά των καταθέ- 
σεών του από την Τράπεζα Κρή
της.

Υπήρχαν όμως και άλλοι, ολι- 
γότερο προνοητικοί, οι οποίοι 
έχοντας επενδύσει πλείστα όσα 
στον «Δρ» και την απάτη που 
ενεσάρκωνε -  σημειωτέον ότι η 
επένδυση ήταν αμφίδρομη -  έμει
ναν αίφνης μετέωροι, στερημένοι 
από τον προστάτη τους, τον «πα
τέρα» ή τον «θείο» τους (για να 
χρησιμοποιήσουμε και τη στρα
τιωτική ορολογία).

Ο «Δρ» Κοσκωτάς ξεκίνησε 
την καριέρα του ως μικροαπα- 
τεών του κοινού ποινικού δικαί
ου και, σε κάποια στιγμή του βίου 
του -  άγνωστο με ποιες διεργα
σίες - ,  αποφάσισε να μεγαλοπια- 
στεί. Έχοντας εξασφαλίσει τη 
χρηματοδότηση του εγχειρήμα
τος αυτού, και έχοντας αποφασί
σει για τους ρόλους που επρόκει- 
το να υποδυθεί -  τραπεζίτης, 
εκδότης, «παράγων» του αθλητι
σμού, της πολιτικής, της οικονο
μίας και κατά συνέπεια της κοι
νωνίας - ,  άρχισε να συλλέγει τα 
«αξεσουάρ» που απαιτούσε ο ρό
λος του ώστε να γενεί πιστευτός. 
Και αυτά δεν ήσαν μόνον η βίλα 
στην Εκάλη και η λευκή Rolls

Royce, αλλά βαθμηδόν άρχισε να 
συλλέγει και πρόσωπα.

Το πεδίο των δραστηριοτήτων 
του απατεώνος ήταν τόσο ευρύ 
και το χρονικό διάστημα που 
έδρασε ανεξέλεγκτος τόσο μακρύ 
ώστε η πληγή που άφησε στο 
κοινωνικό σύνολο να κακοφορμί
σει σίγουρα πριν επουλωθεί. Ο 
«Δρ» Κοσκωτάς απέπτα, και οπί- 
σω του άφησε -  πλην των τερα-

στίων χρεών του -  πλήθος έκθετα 
και ορφανά τέκνα.

Ο όφις 
ηπάτησέ με

Η  ΠΙΝΑΚΙΔΑ που βρίσκε
ται στην είσοδο των εγκα

ταστάσεων της «Γραμμής» στην 
Παλλήνη, αναγράφει ευκρινώς: 
«Προσοχή, έξοδος εργοταξίου».

Αυτό θα έπρεπε να είναι αρκετό 
ως δείγμα του τρόπου με τον 
οποίο αντιμετώπισε ο «Δρ» Κο
σκωτάς το δημοσιογραφικό λει
τούργημα. Μια ηλικιωμένη κυρία 
όμως εξεχώρησε στον «Δρ» ό,τι 
πολυτιμότερο είχε, θαμβωθείσα- 
ως λέγει -  από την τεχνολογικήν 
του αρτιότητα. Ήταν όμως μόνον 
ζήτημα «αξεσουάρ»; Μία κυρία 
που έχει γαλουχηθεί με τη ρομα
ντική παράδοση του περασμένου,

κυρίως, αιώνος, ευκόλως υποκύ
πτει σε μνηστήρα που εμφανίζε
ται ως νέος «πτωχόςπλην τίμιος». 
Τώρα αν ο μνηστήρ μας προέκυ- 
ψε πλούσιος πλην απατεών, μάλ
λον σφάλμα του σκηνοθέτου θα 
είναι. Και όχι μόνον Λουί Ζονβέ 
δεν απεδείχθη ο «Δρ» Κοσκωτάς, 
αλλά ούτε καν Λάμπρος Κωνστα- 
ντάρας!

Ο όφις χρησιμοποιούσε ισχυρά

διαπραγματευτικά επιχειρήματα 
προκειμένου να εξαπατήσει τους 
απλούς και άδολους λειτουρ
γούς: πλην των παχυλών, κατά 
κανόνα, μισθών, προσέφερε 
στους εργαζομένους και στεγα
στικά δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, 
αυτοκίνητα καθώς και το δέλεαρ 
της εσωτερικής πολυθεσίας στην 
«Γραμμή». Βεβαίως δεν ήσαν 
όλοι οι εργαζόμενοι αφελείς — 
κατάπληξη όμως προκάλεσε ο 
προσεταιρισμός εμπείρων δημο
σιογράφων στο άρμα του «Δρ» 
ολίγον προ του τέλους της φαρσο
κωμωδίας. Σε αυτούς, το λιγότε
ρο που μπορεί να καταλογισθεί 
είναι κακή πληροφόρηση...

Σε πρόσφατη συνέλευση εργα
ζομένων στη «Γραμμή», ένας από 
τους τελευταίους διαμαρτυρήθη- 
κε διότι ο κόσμος -  λέει -  άρχισε 
να τους ταυτίζει με τον Κοσκωτά 
(οπότε τίθεται το ερώτημα με 
ποιον ήθελε να ταυτιστεί; Με τη 
Μαρίκα;), ενώ συνάδελφός του, 
έχοντας διαβλέψει αυτόν τον κίν
δυνο ενωρίτερα, κοινοποίησε... 
προχρονολογημένη επιστολή πα- 
ραιτήσεως την ημέρα που τοπο
θετήθηκε επίτροπος στην Τράπε
ζα Κρήτης.

Αργυρώνυμοι 
και γορίλες

Ε ΙΝΑΙ πιθανόν ορισμένοι 
δημοσιογράφοι να μετέβη- 

σαν παρά τω «Δρ» επειδή ακρι
βώς πληροφορήθησαν το επικεί
μενο τέλος του. Αυτές οι κατα
στάσεις ελκύουν όμως και άλλους 
κλάδους: ο δικηγόρος κ. Α. Λυ- 
κουρέζος, επί παραδείγματι, εξε- 
δήλωσε έντονο ενδιαφέρον για να 
αναλάβει την υπόθεση Κοσκωτά, 
υποστηρίζοντας ότι επαγγελμα
τικά^ είναι περισσότερο ενδιαφέ
ρον να υπερασπίζεται κανείς 
έναν ένοχο παρά έναν αθώο. 
Σημειωτέον ότι αυτή η δήλωση 
έγινε προτού κριθεί τελεσίδικα η 
υπόθεση Νάσιουτξικ. Ά χαρος ο

X. Τριανταφνλλίδης -  Γ. Κακονλίδης: σύντροφοι στη ζωή 
και στους αγώνες, διαθέτοντες προσβάσεις στον «Δρ» 
Κοσχοηά, την ενρεια Αριστερά και τους Ποντίους γενικώς. 
Πούσαι νιότη πούλεγες πως θα γινόμουν άλλος...

--->
χονται στην «κίνηση», που έλαβε το όνομα «Ελληνική Εταιρεία Νέων 
Επιχειρηματιών» (ΕΕΝΕ).

Καθορίστηκε επίσης τότε ανώτερος αριθμός ιδρυτικών μελών τα 40 
περίπου άτομα και ετήσια συνδρομή 100.000 δραχμές.

Α ΝΑΜΕΣΑ στον δεύτερο κύκλο προσώπων της ΕΕΝΕ, που θα 
εξακολουθήσει για πολύ καιρό ακόμα να λειτουργεί άτυπα, ήταν οι

εξής:

Δημήτριος Κοντομηνάς (Ιντεραμέρικαν), Γιάννης Παπαθανασίου (είδη 
κιγκαλερίας), Δημήτριος Καλλιτσόντσης (Ελληνική Τεχνοδομική), Κώ
στας Μπουτάρης (Βιομήχανος ποτών), Αθανάσιος Μαρτίνος (εφοπλιστής 
- θένα Μάρις), Στάμος θεοδώρου Ιτράτος (αντιπροσωπείες κομπιούτερ), 
Μιχάλης Πετζετάκης (εμπορικός αντιπρόσωπος αμερικανικών εταιρειών). 
Κι ακόμη ανάμεσα σε ορισμένους άλλους ο πολιτικός μηχανικός και 
κατασκευαστής κ. Χρηστός Μαργέλος και οι ανώτεροι τραπεζικοί κκ. 
Πέτρος Δούκας (Σίτι Μπανκ) και Παναγιώτης Τσουπίδης (Μίντλαντ).

θ α  ακολουθήσουν και άλλοι σε σύντομο χρονικό διάστημα, με 
«επιφανέστερο» τον μεγαλοαπατεώνα Γ. Κοσκωτά, όπως θα δούμε εν 
συνεχεία.

Η συνάντηση στο σπίτι του κ. Μαργέλου (που τότε βρισκόταν σε 
αντιδικία με τον υπουργό Γεωργίας κ. Γιάννη Πσττάκη και τον προκάτοχό 
του κ. Κώστα Σημίτη για το λεγόμενο «σκάνδαλο της ΚΥΔΕΠ») έγινε 
προκειμένου η διευρυμένη ομάδα των νέων επιχειρηματιών να γνωρίσει και 
να συζητήσει με τον κ. Γιώργο Παπανδρέου.

Σε εκείνη την συνάντηση (γιατί ακολούθησε και άλλη στο σπίτι του κ. 
Μαργέλου, όπου ον.. Γ. Παπανδρέου πήγε μαζί με τον πρόεδρο της ΔΕΘ κ. 
Βασίλη Δολμά) τον Ιανουάριο του 1986, ο νεαρός υφυπουργός άκουσε και 
συζήτησε με τους «νέους επιχειρηματίες» για αρκετές ώρες. Ορισμένοι ήταν 
γνωστοί του από την εποχή του Κολλεγίου και η ατμόσφαιρα έγινε 
εγκάρδια όταν ο κ. Γ. Παπανδρέου φέρεται να συμμερίσθηκε «κατ’ αρχήν» 
ορισμένες από τις αποφάσεις των συνομιλητών του. Ό πω ς λ.χ. ότι ακόμα 
και με την αποχώρηση του Β. Κεδίκογλον οι περισσότεροι «παραγωγικοί 
υπουργοί» της Κυβέρνησης δεν βοηθούν την «υγιά ιδιωτική πρωτοβουλία», 
ότι οι συνεταιρισμοί βοηθούνται χωρίς ανταγωνιστικά κριτήρια, ότι οι 
τραπεζιτικές διαδικασίες αποτελούν συχνά τροχοπέδη, ότι δεν διευκολύ
νονται οι διασυνδέσεις των νέων επιχειρηματιών της χώρας με ανάλογους 
ξένους κ.λπ. Ως πρώτο αποτέλεσμα εκείνης της σύσκεψης ήταν μετά από 
λίγες ημέρες ένα προσκλητήριο προς την ΕΕΝΕ (που εξακολουθεί να

«λειτουργεί» χωρίς καν καταστατικό) να συνοδεύσουν ορισμένα μέλη της 
τον κ. Γ. Παπανδρέου στο ταξίδι του στις ΗΠΑ.

Τ Ο ΤΑΞΙΔΙ διήρκεσε από τις 5 έως τις 14 Φεβρουάριου 1986 και τις 
επαφές των νέων επιχειρηματιών στις ΗΠΑ είχαν αναλάβει οι 

ελληνικές διπλωματικές αρχές στψ  Ουάσιγκτον, τη Νέα Υόρκη και το 
Σικάγο. Στην αποστολή, στην οποία δεν συμμετείχε κανένας εκπρόσωπος 
του ΣΕΒ ή του ΕΒΕΑ, έλαβαν μέρος τρεις εκπρόσωποι των νέων 
επιχειρηματιών και συγκεκριμένα οι κκ. θ. Μαργέλος, X. Κνριαζήςν,αι Γ. 
Δραγώνας.

Ο τελευταίος φέρεται να ζήτησε και να έλαβε άδεια από το κόμμα της ΝΔ 
και προσωπικώς από τον κ. I. Παλαιοκρασσά. Άλλα μέλη της αποστολής, 
που συνοδέυσαν τον κ. Γ. Παπανδρέου στις ΗΠΑ, ήταν η γενική 
γραμματέας και η σύμβουλος Αποδήμου Ελληνισμού, κυρίες Αντωνία 
Δημητριάδη και Μαργαρίτα Διφίγκου, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Πατρών κ. Γιάννης Πανάρετος (σήμερα γενικός γραμματέας του υπουργεί
ου Παιδείας) και ο διοικητής του ΕΛΚΕΠΑ κ. Δημ. Παλαιοθόδωρος 
(σήμερα πρόεδρος του OTE και γενικός διευθυντής της ΕΤ-2). Το 
υπουργείο Πολιτισμού φέρεται να πλήρωσε τα αεροπορικά εισιτήρια για 
την αποστολή, ενώ οι τρεις νέοι επιχειρηματίες πλήρωσαν «εξ ιδίων» τα 
έξοδα διαμονής. Τα αποτελέσματα του ταξιδιού ήταν ενθαρρυντικά, 
καθώς όλα τα μέλη της αποστολής πρόβαλλαν το σύνθημα «μετά τη φάση 
του σοσιαλισμού η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση του ρεαλισμού» και 
κωδικοποιούνται σε ειδικό ενημερωτικό σημείωμα για τα μέλη της ΕΕΝΕ -  
που έχει στη διάθεσή του «Το Βήμα» -  και αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: 

«Αρχικός σκοπός ταξιδιού μας

★  Συνοδεία της Ελληνικής Αποστολής για την συνάντηση και παροχή 
πληροφοριών προς νέους Ελληνοαμερικανονς επιχειρηματίες που είχαν 
επιδείξει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα.

Αποτέλεσμα
★  Εγιναν συναντήσεις σε περιορισμένο αριθμό.
★  Οι επιχειρηματίες που συναντήσαμε δεν είχαν απ’ό,τι γνωρίζουμε στις 
άμεσες προτεραίοτητές τους επένδυση στην Ελλάδα.

Ομως

★  Διδαχτήκαμε ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό για αξιοποίηση του 
Ελληνοαμερικανικού στοιχείου στην Ελλάδα σχετικά με επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες επωφελείς για την Ελλάδα. Για να καλλιεργηθούν αυτά 
χρειάζεται να δημιουργηθεί γέφυρα μόνιμης ανοικτής επαφής με ομολό
γους μας στις ΗΠΑ, σε επίπεδο επιχειρηματικής επικοινωνίας.

Για ενέργεια

Δ ημιουργία ομάδας Ελληνο-αμερικανών επιχ. αντίστοιχη με την δική μας, 
με πυρήνες τους ανθρώπους με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή στο ταξίδι 
μας. Προγραμματίζεται νέα επίσκεψη μελών της ομάδας μας στις ΗΠΑ για 
αυτόν τον σκοπό, σε συνεργασία με τα contacts που μας προετοιμάσατε, θα  
υπάρξει συγκεκριμένη και έγκαιρη ενημέρωση της ΓΓΑπ. Ελ. για 
συντονισμό σε θέματα που μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι».

Μ ΕΤΑ την επιστροφή της ομάδας και κάποιες ενημερωτικές επαφές 
θα ακολουθήσει η δεύτερη συνάντηση «αλληλεγγύης» με την 

παρουσία των κκ. Γ. Παπανδρέου και Β. Δολμά στο σπίτι του κ. Μαργέλου 
και η ομάδα θα διευρυνθεί με ορισμένους άλλους φιλόδοξους νέους 
επιχειρηματίες.

Ανάμεσά τους οι κκ. Ιωάννης Άγγλος (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις), 
Πέτρος Αλιβιζάτος (αντιπροσωπείες μηχανημάτων), Γιάννης Αργυρός 
(Κλωστήρια Πρεβέζης), Τόλης Βακάκης (Ελ Γκρέκο), Δημ. Δασκαλόπου- 
λος (Δέλτα), Νικόλαος Ενθυμιάδης (γεωργικά φάρμακα και λιπάσματα), 
Λεωνίδας Ιωάννου (τεχνική εταιρία «Ιωάννου - Παρασκευαίδης»), 
Κώστας Καίσαρης (κοσμήματα), Γιώργος Καλλίτσης (διεθνείς μεταφο
ρές), Νίκος Κανελλόπουλος (Ταναγραία), Νίκος Κιολείδης (αμαξώματα), 
Δημήτρης Κιριμλίδης (σύμβουλος τεχνικών έργων), Αθανάσιος Κόντος 
(Σάξων κ.λπ.), Πέτρος Κωνσταντινίδης (Σποτ-Τόμσον), Δημήτρης Κων
σταντίνου (Γιάλκο), Αδαμάντιος Λαδένης (Μινέρβα), Παύλος Λάσκαρης 
(αντιπροσωπεία Φίατ), Στάθης Μηναίδης (υφαντουργικές επιχειρήσεις), 
Δημήτρης Μπετζελέτος (εισαγωγές - εξαγωγές), Αλέξιος Σγουμπόπουλος 
(ενδύματα Μπένετον), Στέλιος Σταυρίδης (Αιγαίο), Μηνάς Τάννες 
(Άμστελ), Ιωάννης Τρίκαρδος (εισαγωγές, αντιπροσωπείες), Νικόλαος 
Φιλίππου (Κεραμεία Θεσσαλονίκης), Στέφανος Φόρος (εμπόριο, εισαγω
γές), Κωνσταντίνος Φωοτηρόπουλος (Βιαμάξ), Αντώνης Φωτόπουλος
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(χρώματα, χημικά) και Θεοδόσιος Μπαντουράκης (στέλεχος της Ιντεραμέ- 
ρίκαν).

Αυτοί και όσοι έχουν προαναφερθεί αποτέλεσαν τη «γενική συνέλευση» 
και την ιδρυτική ομάδα της ΕΕΝΕ, τους βασικούς ακροατές των «κλειστών 
εκδηλώσεων» που θα αποκαλύψουμε αργότερα μαζί με άλλα δύο πρόσωπα: 
Τον μεγαλοαπατεώνα Γ, Κοσκωτά και τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της 
«Γραμμής» και μέλος του ΔΣ της Τραπέζης Κρήτης κ. Δημ. Κουνελάκη. 
Υπήρξαν και οι δύο ιδρυτικά μέλη της ΕΕΝΑ και από εκείνους που 
ενθάρρυναν τις πρωτοβουλίες της.

Συγκεκριμένα ο Γ. Κοσχωτάς έλαβε μέρος στη συνάντηση αλληλογνωρι- 
μίας όλων των μελών των «νέων επιχειρηματιών» την άνοιξη του 1986 στα. 
γραφεία της «Ιντεραμέρικαν» στο μέγαρο της λεωφόρου Συγγρού και ήταν 
παρών στην έναρξη των κλειστών σεμιναρίων με εισηγητή τον κ. Γ. 
Παπανόρέου. Εκείνος, ο οποίος εισηγήθηκε την εγγραφή του Γ. Κοσκωτά 
και του Δ. Κουνελάκη στην ΕΕΝΕ ήταν κατ’ άλλους ο κ. θ. Μαργέλοςχαι 
κατ’ άλλους ο κ. Λαβίδας. Ακόμα ο Γ. Κοσχωτάςήταν παρών στην κλειστή 
συνάντηση των «νέων επιστημόνων» στην οποία μίλησε ο κ. I. Παλαιοχρασ- 
σάς και είχε κληθεί ο βουλευτής κ. Γιώργος Σονφλιάς προκειμένου να 
δώσει κάποιες διευκρινήσεις για το οικονομικό πρόγραμμα της ΝΔ.

Στη συνάντηση αλληλογνωριμίας ο Γ. Κοσχωτάς αφού παρουσίασε τον 
εαυτό του και τις επιχειρηματικές του επιδιώξεις (ήταν Μάιος του 1986) 
διαβεβαίωσε ότι θέλει να βοηθήσει αποφασιστικά τους νέους επιχειρημα
τίες και συναδέλφους του στην ΕΕΝΕ και συμμετείχε ενεργώς σε όλες τις 
φάσεις της οργανωτικής προετοιμασίας της. «Είμαι στη διάθεσή σας και 
ατομικά χαι συνολικά», συνόψισε ο Γ. Κοσχωτάς, ο οποίος πρότεινε να 
διαθέσει για τους σκοπούς της ΕΕΝΕ ειδικό χώρο στην Τράπεζα Κρήτης 
και γραμματειακή διευκόλυνση. Στις 3 Δεκεμβρίου 1986 ο Γ. Κοσχωτάς 
κατέθεσε από τους πρώτους τη συνδρομή του των 100.000 δραχμών,

ρόλος του δικηγόρου, άχαρος και 
αυτός του πελάτη ορισμένων... Η 
επαγγελματική εμπλοκή του κ. 
Λυκουρέζου με την υπόθεση απο
τελεί το αντικείμενο λοταρίας 
μεταξύ των παρατηρητών. Ποιον 
θα υπερασπιοθεί τελικά; Τον Κο
σκωτά; Τον Λούβαρη; 'Αλλες 
δημοκρατικές δυνάμεις;

Ο κ. Λυκουρέζος, αν και είχε 
προσφάτως επαφές με τον «Δρ», 
μπορεί να θεωρηθεί μη ανεγνωρι- 
σμένο ορφανό, εφόσον ουδέποτε 
προσελήφθη. Ανεγνωρισμένα, 
και δη με συμβολαιογραφική 
πράξη, είναι τα μέλη των πα
λαιών Δ.Σ. της «Γραμμής» και 
της Τραπέζης Κρήτης (Δ. Κουνε- 
λάκης, Π. Βακάλης, Φ. Λεμπέ- 
ση, Α. Παππάς, Α. Κυριακίδης, 
Κ. Γούναρης, I. Σπέντζας, I. 
Μπιλμάσης, Δ. Βαρελάς, Λ. Μι- 
χαλάς, Γ. Τσούτσιας και αργότε
ρα Α. Βαρλάμης), αρκετοί από 
τους οποίους προσεπάθησαν να 
απαγκιστρωθούν την τελευταία 
στιγμή, δηλώνοντας απατημένοι, 
ατιμασμένοι και αποκηρύσσο- 
ντες τον Κοσκωτισμόν και τας 
παραφυάδας αυτού.

Ορφανή λ.χ. πατρός απέμεινε η 
πολυσχιδής προσωπικότης του κ. 
Α. Κυριακίδη, όστις στο πρόσω
πο του «Δρ» Κοσκωτά βρήκε όχι 
απλώς ένα ρωμαλέο δημοκρατικό 
πνεύμα, αλλά έναν πραγματικό 
Μαικήνα. Και μάλιστα ανώτερο 
του Ρωμαίου αυτού, εφόσον ο 
«Δρ» επέλεξε τον κ. Κυριακίδη 
και τον περιέβαλε με τη θαλπωρή 
και της Τραπέζης Κρήτης και του 
«Ολυμπιακού» και του «Τετάρ
του» -  όπου ο κ. Κυριακίδης 
ησχολείτο με προσφιλή του θέμα
τα ως ο σινεμάς, ο Μπόρχες και η 
γενικότερη πνευματική κίνηση. 
Από μιαν άποψη ορφανό έμεινε 
και το φιλοθεάμον κοινό, το 
οποίο θα αργήσει να ξαναδεί 
στην Ελλάδα διανοούμενο να κυ
κλοφορεί με γορίλα.

Τ Ο ΠΕΡΙ τον Κοσκωτά συ
νονθύλευμα προσώπων

ήταν ένα επιεικώς ιδιόρρυθμο 
μείγμα από όλους τους τομείς της 
δραστηριότητας του «Δρ», με 
κοινό παρονομαστή κάποιο όφε
λος, συνήθως οικονομικό. Θλίψη 
όμως προκαλεί το φαινόμενο της 
παρουσίας ανθρώπων ή και ομά
δων που στο παρελθόν είχαν 
διεκδικήσει ή και δρέψει ορισμέ
νες ιδεολογικές δάφνες. Το γιατί 
αυτοί οι Πολυτεχνείτες και νυν 
ερημοσπίτες επέλεξαν να συγ-

χρωτισθούν με τον «Δρ» -  ή να 
ξεπουληθούν, εφόσον ετέθη θέμα 
ιδεολογίας -  πρέπει να αναζητη
θεί βαθύτερα στην ψυχή του κα- 
θενός. Κατά τον Εμπειρικό,«Κα
μιά σχισμή δεν διευρύνεται χωρίς 
τον πόθο της διευρύνσεως».

Ορφανός παραμένει ο κ. I. 
Κακουλίδης, προσωπικότητα 
εξίσου πολυσχιδής με αυτήν του 
κ. Κυριακίδη: Διαφημιστής, μέ

λος της ΕΔΑ (Γλέζου), τ. υποψή
φιος βουλευτής, χιουμορίστας 
και μάρτυς υπερασπίσεως του 
«Δρ» στη δίκη του κατά του 
«Έθνους», συνεργάτης (ποικιλο- 
τρόπως) της «Γραμμής» (μέχρι 
και βοηθός κοριού), ο οποίος 
μέχρι πρότινος φαινόταν να έχει 
εξασφαλίσει επιτέλους μιαν εκλέ
ξιμη θέση σε κάποιο ψηφοδέλτιο.

Ορφανός και ο συνεργάτης του

ανωτέρω, γνωστός ιδεολόγος και 
μίμος κ. X. Τριανταφυλλϊδης
(«Κλυνν»), αν είναι αλήθεια ότι 
διεπραγματεύετο όχι μόνον έναν 
βΗΐζ1εΓβϊ§ από το σύνολο των 
μέσων μαζικής ενημερώσεως του 
«Δρ», αλλά και ορισμένα πούλ
μαν του Ολυμπιακού για την 
καλοκαιρινή του περιοδεία.

Στον κατάλογο των εκθέτων 
προσετέθη προσφάτως και το

όνομα της κ. Τ. Μωροπούλου, η
οποία με επιστολήν της διέψευσε 
κατηγορηματικά τις χαμερπείς 
αυτές φήμες, δηλούσα ότι τον 
«Δρ» Κοσκωτά τον συνήντησε 
μόνον σε ένα συνέδριο. Δεν διευ
κρίνισε όμως τι είδους συνέδριο 
έγινε στο «Grand Chalet».

Ε ΙΝΑΙ ΜΑΚΡΥΣ ο κατάλο
γος των προσώπων που 

μέσω του «Δρ» εξαργύρωσαν 
τους όποιους αγώνες τους σε 
αργύρια είτε σε κοινωνική προ
βολή (τουτέστιν αγοράζσντες την 
εξουσία που τους διέφυγε), και 
άσκοπη η απαρίθμησή τους. Αν 
αυτές οι «ψυχές μαραγκιασμένες 
από δημόσιες αμαρτίες, καθένας 
κι ένα αξίωμα σαν το πουλί μες 
στο κλουβί του» επιχειρήσουν να 
παρατείνουν την παρουσία τους 
σε αυτό που αποκαλείται «δημό
σιος βίος του τόπου», θα υπο- 
στούν τις φυσιολογικές συνέπειες 
της επιλογής τους -  και δεν θα 
πρέπει να τους κακοφανεί...

Παίζοντας
μπάλα

Σ Ε ΑΥΤΟ που αποκαλείται 
«αθλητικός βίος του τό

που» -  κατ’ εξοχήν χώρος για 
realpolitik -  τα πράγματα δεν 
είναι τόσο σαφή. Εδώ μόνον οι 
ρομαντικοί διαθέτουν ιδεολογία 
και οι υπόλοιποι βιβλιάρια επι
ταγών. Για τον «Δρ» Κοσκωτά 
και τον αδελφό του Σταύρο (γνω- 
στότερον ως «Στηβ») το ποδό
σφαιρο ήταν συνέχιση της πολιτι
κής με άλλα μέσα. Ό πω ς και 
στους άλλους τομείς των δραστη
ριοτήτων του (εδώ ίσως προφα
νέστερα) ο «Δρ» αποφάσισε να 
«χαλάσει την πιάτσα» με τους 
υπέρογκους μισθούς του. Αρκε
τοί ποδοσφαιριστές επωφελήθη- 
σαν -  επαγγελματίες όντες -  και 
απέκτησαν παχυλές καταθέσεις 
στην Τράπεζα Κρήτης, όμως με-

--->

Ο κ. I. Γούναρης (δεξιά), σε παλαιότερες ευτυχισμένες 
στιγμές. Τώρα θρηνεί απώλεια πατρός (Γεωργίου), θείου 
(Σταύρου) και αυτοκινήτου (ήταν γραμμένο στην Τράπεζα 
Κρήτης!). Αριστερά, ένα από τα περιουσιακά στοιχεία του 
«Αρ»

βεβαίως στην Τράπεζα Κρήτης, όπου αναγκαστικά δημιουργήθηκε ειδικός 
λογαριασμός του ταμείου της ΕΕΝΕ.

θ α  ακολουθήσουν και άλλες μεθοδεύσεις του στο παρασκήνιο, που δεν 
θ’ αργήσουν να έλθουν στο φως.

Ε ΙΝΑΙ αναμφισβήτητο, για ορισμένους τουλάχιστον από τους επιτε
λείς της ΕΕΝΕ, ότι ο μεγαλοαπατεώνας Γ. Κοσχωτάς επεχείρησε να 

ελέγξει απολύτως τους «νέους επιχειρηματίες» και μάλιστα με βάση δύο 
στρατηγικές.
★  Κατ’ αρχήν και έως τους πρώτους μήνες του 1987, με την επιρροή του στο 
διοικητικό συμβούλιο, όταν δραστηριοποιήθηκε έντονα -  σύμφωνα με 
άριστες πληροφορίες -  να διατηρήσει στην προεδρία τον κ. θ. Μαργέλο 
μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου «γιουγκοσλαβικό καλαμπόκι» της 
κρατικής ITCO (Σούλης Αποστολόπουλος) και ανεξάρτητα από τις τυχόν 
ευθύνες του προέδρου της Granomar Ζυρίχης κ. Μαργέλου. Και επιπλέον 
με την προσπάθεια να χρησιμοποιήσει την ΕΕΝΕ συνολικά ως μηχανισμό 
επιρροής για τους δικούς του επιχειρηματικούς και άλλους σκοπούς.
★  Υστερα με ατομικές εκδουλεύσεις και συνεργασίες, αλλά και εξαπατή
σεις όπως εκείνη του Δ . Κοντομηνά για τη δημιουργία κοινής ασφαλιστικής 
επιχείρησης.

Οι προσπάθειες του μεγαλοαπατεώνα Γ. Κοσκωτά να μετατρέψει την 
ΕΕΝΕ και τα περισσότερα μέλη της σε προσωπικό του όργανο και 
μηχανισμό (λανσάροντας δεξιά και αριστερά στις υψηλές επαφές του ότι 
αποτελεί τον νέο επιχειρηματία- υπόδειγμα) ήταν πολλές και ποικίλες, 
γενικές και επιμέρους. Από τις προτάσεις για διοργάνωση σεμιναρίων με 
ξένους ομιλητές και την προβολή από τα έντυπά του και τις πολιτικές του 
διασυνδέσεις έως τις κλειστές συνεστιάσεις και τις ομαδικές προσκλήσεις 
στις χολιγουντιανές δεξιώσεις του. Σ’ αυτές εντυπώσιαζε τους πολιτικούς 
με τις γνωριμίες του στον επιχειρηματικό κόσμο, ιδιαίτερα των νέων και 
αντίστροφα.

Το βέβαιο πάντως είναι ότι η προσπάθεια «συνολικής ρυμούλκησης και 
ποδηγέτησης» της ΕΕΝΕ απέτυχε. Και εξαιτίας των οργανωτικών 
αδυναμιών των νέων επιχειρηματιών με τα ανατιθέμενα, συχνά, συμφέρο
ντα και τις όχι σπάνιες αεριτζήδικες κερδοσκοπικές ενασχολήσεις. 
Φαίνεται όμως να πέτυχε σε μεγάλο βαθμό η κατοπινή μέθοδος του κ. 
Κοσκωτά. Εκείνη του «ατομικού προσηλυτισμού» και εκμαυλισμού από τη 
δεξαμενή των «νέων επιχειρηματιών» και με μοχλό την Τράπεζα Κρήτης.

Βέβαια ο έλεγχος στην Τράπεζα Κρήτης θα αποκαλύψει εάν και πόσοι 
από τους «νέους επιχειρηματίες» είχαν ειδικές και επιλήψιμες οικονομικές 
σχέσεις και συναλλαγές με τον μεγαλοαπατεώνα. Ακούγσνται διάφορα 
ονόματα, διάφορες περιπτώσεις και ειδικές σχέσεις. Το βέβαιο είναι η

προσπάθεια των περισσότερων μελών της ΕΕΝΕ (γιατί υπήρξαν και 
ορισμένοι που απεχώρησαν) -  σταδιακά -  να προωθήσουν τις αμφίπλευρες 
πολιτικές του διασυνδέσεις και τη στρατηγική των «νέων τζακιών» μαζί με 
τον Γ. Κοσκωτά, με «κλειστές εκδηλώσεις», σε κοινωνικές συναθροίσεις 
και «γεύματα εργασίας» στα γραφεία της «Ιντεραμέρικαν» είτε σε ειδικές 
αίθουσες του «Ιντερκοντινένταλ». Εκεί συγκεντρώνονταν κάπου 30-35 νέοι 
επιχειρηματίες προκειμένου να ακούσουν κάποια εισήγηση κάθε δίμηνο 
περίπου τις απογευματινές ώρες και να ενημερωθούν από «πρώτο χέρι» για 
κυβερνητικούς και άλλους πολιτικούς σχεδιασμούς. Εκτός από την 
ειοήγηση και δίωρη περίπου εισήγηση του κ. Γ. Παπανόρέου, ακολούθη
σαν ορισμένες «χριστές εκδηλώσεις», όπως:
•  Στις 27.4.1987 με ομιλητή τον γνωστής ταυτότητος πρώην σύμβουλο του 
Πρωθυπουργού κ. I. Παπανικολάου και θέμα «Τρέχοντα προβλήματα 
οικονομικής πολιτικής».
•  Στις 13.5.1987 με εισηγητή τον κ. I. Παλαιοκρασσά και θέμα «Πρόγραμ
μα 100 ημερών της ΝΔ».
•  Στις 1.7.1987 με ομιλητή τον τότε πρόεδρο του ΣΕΒ -  και πολέμιο σε 
πρώτη φάση της ΕΕΝΕ -  κ. θ . Παπαλεξόπουλο με «Τα προβλήματα και η 
εξέλιξή τους στην προσεχή πενταετία»
•  Στις 13.11.1987 με ομιλητή τον πρώην υπουργό και βουλευτή κ. Στέφανο 
Μάνο με θέμα «Επιχειρηματικό κλίμα. Μύθοι και πραγματικότητα»
•  Στις 17.3.1988 με ομιλητή τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. 
Θεόδωρο Καρατζά και θέμα «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός» και
•  Στις 1.4.1988 με ομιλητή τον τότε υπουργό αναπληρωτή Οικονομικών κ. 
Γιώργο Πέτσο και θέμα «Οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα 
μπροστά στο 1992».

Α ΠΟ ΤΟΤΕ και ως τα σήμερα η ΕΕΝΕ άρχισε να γνωρίζει σημαντική 
συρρίκνωση της δράσης και της εμβέλειάς της και να αποχωρούν 

αρκετά από τα ιδρυτικά ή πρώτα στελέχη της. Ανάμεσά τους οι κκ. Γ. 
Δραγώνας, Κ. Γόντικας, Αλεξ. Κουτρουμπής (ναυτιλιακές επιχειρήσεις), 
Τάκης Κανελλόπουλος, Χαρίλαος Λιάμπεης (ΕΤΜΑ), Γ. Μείμαρίδης, Κ. 
Νισσίμ και άλλοι.

Σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΝΕ αποτελείται από τους Α θαν. 
Λαβίδα (πρόεδρο), X. Κυριαζή (αντιπρόεδρο), Δ. Καλλιτσάντση (γενικό 
γραμματέα) και Βαρβάρα Βερνίχου, Μηνά Τάννες, Δημ. Κοντομηνά, 
ΠέτροΚωνσταντινίδη, Δημ. Δασχαλόπουλοκαι Γιάννη Παπαθανασίου.

Ορισμένοι από τους αποχωρήσαντες και αδρανοποιηθέντες κατηγορούν 
ορισμένα μέλη της διοίκησης ότι έχουν υποβαθμίσει τη συλλογικότητα και 
τη συλλογική δράση και εξαντλούν το ενδιαφέρον τους σε υποθέσεις 
«μικροπαραγοντισμού» και σε αμφίπλευρες πελατειακές σχέσεις του 
γνώριμου ελληνικού μεταπρατισμού. Τα «νέα τζάκια» ως συλλογική 
επιδίωξη αργοσβήνουν. Ίσως με έναν τρόπο διδακτικό.
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Φάκελος
ρικοί από αυτούς έμειναν με κά
ποιες μεταχρονολογημένες επιτα
γές στο χέρι, υπογεγραμμένες υπό 
«Στηβ» Κοσχωτά. Πολλά σωμα
τεία ή ποδοσφαιρικές ανώνυμες 
εταιρείες έσπευσαν να θέσουν τις 
διοικήσεις και τους παίκτες τους -  
αν όχι τους μεταξύ τους αγώνες -  
υπό την οικονομική κηδεμονία του 
«Δρ» και του «Στηβ», σχηματίζο
ντας έτσι έναν όμιλο «ενρέος Ολυ
μπιακού φάσματος» ο οποίος τώρα 
μένει ακέφαλος.

Τα ορφανά ίου Κοσκωιά
Ορφανός έμεινε ο Εθνικός Πει

ραιώς και ο πρόεδρος αυτού κ. 
Μισίόης, ο οποίος όταν είχε πωλή- 
σει το αυτοκίνητό του, κυκλοφο
ρούσε για ένα διάστημα με την 
προαναφερθείσα λευκή Rolls Roy
ce. Αυτή την μετα-Κοσκωτική επο
χή αντιμετωπίζει, όπως παραδέχε
ται, προβληματικό cash flow, 
ήγουν έμεινε από λεφτά. Ορφανοί 
και οι ποδοσφαιριστές του κκ. 
Μπατίστα και Αντωνόπουλος, των 
οποίων η μεταπήδηση στον Ολυ
μπιακό ήταν ζήτημα χρόνου.

Ορφανός και ο Πανιώνιος και ο 
πρόεδρος αυτού κ. Μοβσεσιάν, ο 
οποίος φέρεται να έχει ξοδέψει 
περί τα 800 εκατ. δρχ. για μία ΠΑΕ 
της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο 
είναι 140 εκατ. Ο τέως παίκτης του 
Ολυμπιακού και νυν του Πανιω
νίου κ. Αναστόπουλος πρέπει να 
αισθάνεται εγκαταλελειμμένος, 
αφού οι πληροφορίες τον φέρουν 
να κρατά δύο επιταγές του «Στηβ» 
για 40 εκατ. με ημερομηνίες Δεκεμ
βρίου και Φεβρουάριου!

Η περίπτωση της Παναχαϊκής 
και του προέδρου αυτής κ. Λουκό- 
πουλου είναι αξιοσημείωτη. Μέχρι 
πέρυσι, η ομάδα διατηρούσε φιλι
κές σχέσεις με την ά ΰ η  «δυνα
στεία» του ελληνικού ποδοσφαί
ρου, τον Παναθηναϊκό, αλλαξοπί- 
στησε όμως τάχει όταν τα νέα ήθη 
των νέων τζαχιών δεν απέκλειαν 
την απευθείας οικονομική ενίσχυ
σή της. Δεν φθάνει που όλα τα

έξοδα της ομάδας εκαλύπτοντο με 
επιταγές της Τραπέζης Κρήτης, 
αλλά όταν τοποθετήθηκε ο επίτρο
πος στην Τράπεζα, ο κ. Λουκόπου- 
λος εδήλωσε πως ο «Δρ» του χρω
στά 25 εκατομμύρια!

Ορφανές κηδεμόνος απέμειναν 
και οι ομάδες της Καλαμαριάς 
(πρόεδρος: κ. Τριανταφυλλίδης -  
Λαζαρίδης -  Καρακωστάνσγλου), 
Σερρών (κ. Καραντινίδης), Δρά
μας (κ. Βαμβακόπουλος), Ιωνικού 
(κ. Μελισσανίδης), Ξάνθης (κ. 
Κοκκάλας), Καστοριάς (κ. Κυβε- 
ντίδης), Προοδευτικής (κ. Καρ- 
ράς) και άλλα, ελάσσονα σωμα
τεία. Ο «Δρ» και ο «Στηβ» διακι
νούσαν επιταγές και παίκτες, ακό
μα και προπονητές, ων ουκ έστιν 
αριθμός. Εδώ πρέπει να εξαρθεί η 
στάσις του ποδοσφαιριστή κ. Νό
λη, όστις ηγοράσθη από την Κα
στοριά για λογαριασμό του «Στηβ» 
και κατέληξε στην Καλαμαριά. 
Στην πρόσφατη αναμέτρηση Ολυ
μπιακού- Καλαμαριάς, ο κ. Νόλης 
-  καίτοι παίκτης της Καλαμαριάς -  
αρνήθηχε να αγωνισθεί κατά του 
εργοδότη του!

Ο ΡΦΑΝΑ πλείστα και σε άλ
λα αθλήματα, όπως ο Σουη

δός κ. Γκούσταφσον, αναμφισβή
τητα ο καλύτερος ευρωπαίος παί
κτης βόλεϊ όστις μετενεγράφη μεν 
στον Ολυμπιακό, αλλά δεν επρό- 
λαβε να πάρει δραχμή και αναζη
τούσε ματαίως κάποιον της οικογέ
νειας Κοσκωτά εν παραλλήλω με 
τον κ. Σεχιώτη. Ορφανοί και όσοι 
αθλητές είτε είχαν λάβει λευκές 
επιταγές, είτε είχαν προσελκύσει 
το ενδιαφέρον του «Δρ» με συνέ
πεια να ανεβαίνει κατακόρυφα η 
διαπραγματευτική τους αξία... 
όπως λ.χ. οι μπασκετμπολίστες κκ. 
Γιαννάκης (Άρεως), Χριστοδού
λου (Πανιωνίου), Παπαδόπουλος 
(Ηρακλέους) ή οι ποδοσφαιριστές 
κκ. Καραπιάλης (Λαρίσης), Σαρα- 
βάκος και Μαυρίδης (Παναθηναϊ
κού).

Περίπλοκη περίπτωση πατρότη
τας αποτελεί η υπόθεση του ποδο
σφαιριστή Αντωνίου, όστις απή- 
χθη εκουσίως υπό του «Δρ» αλλά 
τώρα πλέον ζητά να επιστρέφει 
στην οικογενειακή θαλπωρή του

Παναθηναϊκού και τον φυσιολογι
κό του πατέρα. Μετά από αλλε
πάλληλες (και ανεπιτυχείς) δικα
στικές προσφυγές, στον Ολυμπια
κό δεν απομένει παρά να ζητήσει 
την επιστροφή των 7,5 εκατ. δρχ. 
που είχε καταθέσει (ως φύλακτρα;) 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων.

Κατά τα λεγάμενα οι περισσότε
ρον ορφανεμένοι είναι οι μόνοι 
παλαιοί παίκτες του Ολυμπιακού 
κκ. Μητρόπουλος, Αποστολάκης 
και Αλεξίου, οι οποίοι είχαν δυ- 
σφορήσει με τα υπέρογκα ποσά 
που έπαιρναν οι νεοαποκτηθέντες.

Ο «Στηβ» για να τους κατευνάσει 
τους είχε υποσχεθεί 50, 50 και 40 
εκατομμύρια αντιστοίχως σε τρεις 
δόσεις, η πρώτη των οποίων επρό- 
κειτο να καταβληθεί τον Δεκέμ
βριο. Και οι πιο άσχημα χτυπημέ
νοι είναι, βεβαίως, οι αγνοί ιδεο- 
λόγοι και πραγματικοί φίλαθλοι 
του Ολυμπιακού. Αν γνωρίζετε 
κανέναν, αφαιρέστε του τη ζώνη, 
τα κορδόνια και όλα τα αιχμηρά 
αντικείμενα από το περιβάλλον

του. Είναι το λιγότερο που μπορεί
τε να κάνετε ως φίλος.

Και χιλιάδες 
κομπάρσοι

Ο ΔΙΑΊΤΩΝ αστήρ «Κοσκω- 
τάς» έκαψε πολλούς με τη 

φλεγομένη ουρά του κατά τη 
διάρκεια της καθοδικής του πο
ρείας. Ποιοι ακριβώς και πόσο 
τσουρουφλίσθησαν θα φανεί από 
τους λεπτομερείς ελέγχους των λο
γαριασμών των απατεώνων στην 
ιδιόκτητη τράπεζά τους. Στα ορ
φανά συγκαταλέγονται και οι four
nisseurs τους, όσοι υπερηφανεύο- 
ντο για τους φιλικούς δεσμούς τους 
με τους απατεώνες, όσοι θα ήθελαν 
να τους αποκαλέσουν «πατέρα» 
αλλά δεν επρόλαβαν, καθώς και 
όσοι είχαν επιλεγεί παρά του «Δρ» 
για υιοθέτηση αλλά καθυστέρησε η 
ληξιαρχική πράξη.

Οδυρμός επικρατεί μεταξύ των 
καταστηματαρχών ανά την Ελλά
δα που ετοιμάζοντο να πουλήσουν 
τα μαγαζιά τους προκειμένου να 
μετατραπούν αυτά σε υποκατα

«Παρά προστάτης να ’χωμεν»: 
επίσκεψη... ορφανοτροφείου 
στον «Αστέρα». Στο μέσον: ο 
Έλλην Πρωθυπουργός

στήματα της Τραπέζης Κρήτης, 
όπως ένα βιβλιοπωλείο στη Βέ
ροια, μια ψησταριά στην Κοζάνη ή 
ένα σουβλατζίδικο στο Χαλάνδρι. 
Ιδιαίτερα πληγείς είναι ο κλάδος 
των φαστ-φουντάδων, οι οποίοι 
οραματίζοντο την ένταξή τους 
στην θρυλουμένη άλυσο Me Do
nald’s -  στις μεταξύ τους διαπραγ
ματεύσεις, ο «Δρ» ηρέσκετο να 
υπενθυμίζει ότι και ο νυν αρχηγός 
της ΕΥΠ κ. Τσίμας ξεκίνησε από 
πιτσαρία...

Ορφανοί παραμένουν αρκετοί 
καλλιτέχνες που διέθεταν την εύ
νοια του απατεώνος, και αδημο- 
νούσαν για την προβολή τους ή και 
την επαγγελματική τους αποκατά
σταση μέσα από το θρυλούμενο 
τηλεοπτικό κανάλι, όπως και οι 
τεχνικοί του καναλιού αυτού που 
είχε αρχίσει να ετοιμάζεται με την 
αγορά τηλεοπτικών στούντιο στο 
Μόναχο. Μα και πόσες άλλες υπο
σχέσεις δεν άφησε ανεκπλήρωτες ο 
άκαιρος χαμός του «Δρ»! Τι τα 
γραφεία του Πανελληνίου Συνδέ
σμου Αμειβομένων Ποδοσφαιρι
στών, τι το στάδιο 80.000 θέσεων 
του Ολυμπιακού, τι το Κέντρο 
Ελέγχου Ντόπινγκ, τι την κοινο
πραξία ασφαλιστικών εταιρειών, 
τι το κτίριο Όπερας (ναι, μέχρις 
εκεί προσπάθησε να φθάσει!). Ο 
κατάλογος αυτός δεν έχει τέλος.

Η άλωση προήλθε εκ των έσω, 
όπως άλλωστε όλες οι επιτυχημένες 
αλώσεις. Περιέργως λίγοι ήσαν 
εκείνοι που δεν εθαμβώθησαν από 
τα «αξεσουάρ» και διέβλεψαν την 
γύμνια του βασιλέως, αν και ο 
υποκριτής τα φορούσε εξαιρετικά 
κακότεχνα: σύμφωνα με μαρτυρία 
λαϊκού ανθρώπου, «την πρώτη χαι 
μοναδική φορά που είδα τον Κο
σκωτά ήταν το 1986 στο “Λίντο”, 
ένα υπόγειο σκυλάδικο όπου τρα
γούδαγε ο Πανταζής. Είχα ακού
σει γ ι’ αυτόν ότι ήταν σοβαρός 
κύριος, τραπεζίτης, εκδότης και 
λοιπά. Ήταν τρεις το πρωί και ο 
Κοσκωτάς σήκωνε τα παντελόνια 
του. Τότε κατάλαβα ότι αυτός ο 
άνθρωπος είναι απατεώνας».

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επειτα από έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος για 
οκτώ (8) νέα Καταστήματα άρχισαν πρόσφατα τη 
λειτουργία τους τρία Νέα Καταστήματα της Τράπε
ζας Αττικής στη Βέροια, την Καβάλα και την Καλλι
θέα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Τράπεζας 
προβλέπεται η λειτουργία των υπολοίπων πέντε (5) 
Καταστημάτων μέσα στο 1989.

ΠΡΟΓΡΑΜΜ Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Ο εκδοτικός οίκος ΙΧΑγ π ί  H A CHETTE σας 
προσκαλεί στην παρουσίαση των νέων μεθόδων, που θα 

γίνει το Σάββατο 26 Νοεμβρίου στο Ξενοδοχείο HILTON, στην 
αίθουσα ΕΣΠ ΕΡΙΔΕΣ.

10 π.μ. - 1 π.μ. “ΡΤΙΤ MANUEL” Μέθοδος για αρχάρια παιδιά.
Παρουσίαση από τον ίδιο τον συγγραφέα 
κ. FRANÇOIS MAKOWSKY

4 μ.μ. - 6 μ.μ. “BONNE ROUTE" Μέθοδος για αρχάριους εφήβους
και ενήλικες.

“GRAND LARGE” Μέθοδος για εφήβους και ενήλικες 
που έχουν κάνει 2-3 χρόνια γαλλικά.

Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση γαλλικού βιβλίου. 
Πληροφορίες: LIBRAIRE FRANÇAISE Τηλ. 3640493

α>  ΕΛΛΗΝΙΚΗ Β ΙΟ Μ ΗΧΑΝΙΑ  ΟΠΛΩΝ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ (ΕΒΟ) Α.Ε. προκειμένου 
να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης για την αναδιάταξη της 
οργανωτικής δομής των Κεντρικών υπηρεσιών της και των 
βιομηχανικών υποκαταστημάτων της (Αίγιου, Λαυρίου και 
Μάνδρας) ,  .

προσκαλεί
τα ενδιαφερόμενο Μελετητικά Γραφεία, ή συμπράττοντα Γρα
φεία Μελετών, να υποβάλλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέ
ροντος μέσα σε 20 ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση 
της πρόσκλησης αυτής, στον ημερήσιο τύπο, στα γραφεία της 
εταιρείας (Κηφισίας 160, Ν. Ψυχικό).
Σημειώνεται ότι:
1. Η ανάθεση της Μελέτης θα γίνει με απευθείας επιλογή 

σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 7 του ' Αρθρου 
11 του Ν. 716/77 και τις διατάξεις του Π.Δ. 194/79.

2. Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της Μελέτης καθορίζεται 
σε 6 μήνες, από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Ενδιαφέ
ροντος η δε συνολική αμοιβή καθορίζεται στο ποσό των 
είκοσι πέντε εκατομμυρίων δραχμών (25.000.000).

3. Η Μελέτη που θα εκπονηθεί ανήκει στην κατηγορία Μ ελε
τών Οργάνωσης και Επιχειρησιακής ' Ερευνας (κωδικός κα-

■ τηγορίας5,απαιτούμενοΠτυχίοΜελετητούΔ’ & Ε’ Τάξης).
4. Η· Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα περιλαμβάνει:

4. 1. Σύνθεση της Ομάδας Εργασίας που προτίθενται να 
συγκροτήσουν τα Μελετητικά Γ ραφεία ή τα συμπράτ
τοντα Γ ραφεία Μελετών για την εκπόνηση της Μ ελέ
της και ανάλυση της εμπειρίας και δραστηριότητας 
κάθε μέλους σε ανάλογες Μ ελέτες (Βιογραφικά Ση
μειώματα με στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότη
τας).

4. 2. Στοιχεία ενημερωτικά για το Γ ραφείο Μελετών ή τα 
συμπράττοντα Γ ραφεία Μελετών (τομείς δραστηριό

τητας που καλύπτουν εμπειρίες σε ανάλογες Μελέ
τες κ.λπ.).

4. 3. Κάθε άλλο στοιχείο που ο Μελετητής θεωρεί ότι βοηθά
στη σωστή εκτίμηση της εμπειρίας και των δυνατοτή
των του για την άρτια εκπόνηση της υπόψη Μελέτης.

5. Με την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα υποβληθούν
επίσης:
5. 1. Κυρωμένα αντίγραφα του απαιτούμενου Πτυχίου (ή

των Πτυχίων, σε περίπτωση σύμπραξης Γ ραφείων).
5. 2. ΥπεύθυνηδήλωσητουΝ.105/69τουεκπροσωπούντος 

κάθε Γ ραφείο Μελετών για την ισχύ των προηγουμένων 
πτυχίων.

5. 3. Σε περίπτωση σύμπραξης Μελετητικών Γραφείων, 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69 από τον εκπρόσωπο 
κάθε Γ ραφείου χωριστά, που θα αναφέρει την αποδοχή 
της σύμπραξης, για την από κοινού εκπόνηση της 
Μελέτης, τον τρόπο κατανομής της αμοιβής της Μ ε
λέτης μεταξύ των Γ ραφείων και τον απέναντι στην 
ΕΒΟ νόμιμο εκπρόσωπό τους.

5. 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69 στην οποία θα ανα- 
φέρονται οι εκπονούμενες σήμερα από κάθε ένα από 
τα συμπράττοντα Γραφεία, Μ ελέτες του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και επιχειρήσεων δημοσίου ενδιαφέροντος 
(εργοδότης, στάδιο Μελέτης, ύψος αμοιβής, ποσοστό 
συμμετοχής στην εκπόνηση της Μελέτης, καθώς και 
οι εκπονηθείσες Μ ελέτες της παραπάνω Κατηγορίας 
για οποιονδήποτε εργοδότη κατά την τελευταία πεν
ταετία).

Οι ενδιαφερόμενοι Μελετητές παρακαλούνται να προμηθευ
τούν Τεύχος Προδιαγραφών της Μελέτης από τα Γ ραφεία της 
εταιρείας Κηφισίας αριθ. 160, Ν. Ψυχικό, στην Οικονομική 
Διεύθυνση, Ισόγειο.

η καλύτερη άμυνα είναι η ανάπτυξη


