


ΚΟΥΤΣΩΤΑΣ, ΚΟΣΚΟΠΩ ΡΓΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΚΟΣΚΩΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΙΑ βδομάδα ακριβώς, το ΑΝΤΙ 
κυκλοφορούσε και, παρά τις συνήθειές μας στο 
έντυπο αυτό, πέραν της όποιας πληροφόρησης και 
ανάλυσης, διατυπώναμε και μια θέση:

Προκειμένου να μην επισυμβούν χειρότερα και 
φτάσουμε κάποια στιγμή να ζητούμε τον σχηματισμό 
κυβέρνησης «εθνικής σωτηρίας», θα πρέπει η 
σημερινή κυβέρνηση να εμφανιστεί αμέσως στην 
εθνική αντιπροσωπεία και, αφού υποβάλει την 
παραίτησή της, μια υπηρεσιακή να διεξαγάγει 
εκλογές. Θεωρούσαμε ότι τα οποιαδήποτε περιθώρια 
ελιγμών του κ. Παπανδρέου ή του κόμματός του είχαν 
μηδενιστεί. Σε δυο εικοσιτετράωρα η κυβέρνηση 
«ανεκάλυπτε» ότι ο καλός συνεταίρος «κύριος Γιώργος 
Κοσκωτάς» το είχε σκάσει.
ΚΑΙ ΤΟΤΕ, όλα τα κόμματα — πλην των Λακεδαιμονίων 
του ΠΑΣΟΚ—  απαίτησαν άμεση ανταπόκριση στο 
αίτημα αυτό, που όχι απλώς αντανακλούσε την 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, αλλά και την 
επίγνωση του αδιέξοδου στο οποίο οδηγείται η χώρα. 
ΜΕΝΙΟΣ και κυβερνητικός εκπρόσωπος — διάβαζε 
Ανδρέας Παπανδρέου—  απάντησαν ότι η εξέλιξη της 
«υπόθεσης Κοσκωτά» είναι αποτέλεσμα συντονισμένης 
σκευωρίας από «ντόπιους και ξένους εχθρούς της 
Αλλαγής». Να συνεχισουμε; Ο κατήφορος που 
οδηγούν τη χώρα οι ηγέτες και οι μικροηγέτες της 
«Αλλαγής» με την κατ’ εξακολούθηση περιύβριση και 
πρόκληση του δημόσιου αισθήματος έχει το όμοιο της 
μόνο σε ανώμαλες περιόδους της νεότερης Ιστορίας 
μας.
το ΓΑΝΤΖΩΜΑ σε μια εξουσία την οποία δεν μπορούν 
να ασκήσουν παρά μόνο ψευδώνυμα και η αποκοπή 
τους από την πραγματικότητα — ηθελημένη, γιατί 
εκφωνούν ψέματα, που μόνο τα δικά τους αυτιά 
θέλουν να ακούν—  δεν τους καθιστά απλώς γελοίους, 
αλλά και επικίνδυνους. Η δύναμη της πολιτικής 
εξουσίας είναι η επαφή με την πραγματικότητα: Το 
ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρός του και οι λοιπές εφεδρείες δεν 
επικοινωνούν πια ούτε με την πραγματικότητα, αλλά 
ούτε και μεταξύ τους. Ας αποσυρθούν αιδημόνως και 
ας αφήσουν τη λαϊκή ετυμηγορία να μιλήσει.
Ο ΚΑΤΑ Μίκην «μάγος Γιακούμπ» ή κατά κόσμον 
Ανδρέας Παπανδρέου, δεν μπορεί να 
πραγματοποιήσει την περίφημη κάθαρση ή 
«αυτοκάθαρση». Είναι και αυτό ένα έμμεσο

αποδεικτικό στοιχείο και της δικής του εμπλοκής στο 
— κατά Βασίλη Κεδίκογλου—  «σύμπτωμα Κοσκωτά».
Αν ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Δικαιοσύνης και ο 
πρωθυπουργικός γιός δεν έκλεβαν, τότε οι ικανότατοι 
και εντιμότατοι αμτοί κύριοι που ως 
ταχυδακτυλουργοί μανουβράρισαν τόσες κρίσεις και 
«ρήξεις», θα είχαν την ευχέρεια χωρίς άλλες 
χρονοτριβές να αποδείξουν την αθωότητά τους. Αντί 
αυτών, μας ταλαιπωρούν με τα χαρτιά που τους 
μοίρασε ο Κοσκωτάς και μας υποβάλλουν στον κόπο 
να εξακριβώσουμε το ύψος της μεταξύ τους 
κατανομής των προμηθειών. Και όμως, ο μάγος με 
τους τόσους άσσους στο μανίκι μεταπίπτει στην 
κατάσταση του εθνικού γελωτοποιού. Αυτά ώς εδώ.
ΑΛΛΑ τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Το πείσμα και η 
εμμονή των κρατούντων θα μεταβάλει τους γέλωτες 
σε κραυγές αποδοκιμασίας και η σεμνή αποχώρηση 
θα μεταβληθεί σε άτακτη φυγή, 
το ΕΡΩΤΗΜΑ που πλανάται ύστερα από όλα αυτά είναι 
φυσικά τι μέλλει γένεσθαι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου 
δεν θέλει να παραιτηθεί, κανείς υπουργός του δεν 
έχει — και μάλλον δεν πρόκειται να έχει—  την 
ευαισθησία να παραιτηθεί, οι «κοινοβουλευτικοί» του 
Γιάννη Αλευρά θα «μαγειρεύουν» αιωνίως στα 
παρασκήνια. Τις ώρες αυτές προετοιμάζονται 
«ανασχηματισμοί» και «σύνοδοι» της Κεντρικής 
Επιτροπής. Σημαίνουν τίποτε αυτά; Όλα αυτά 
εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τον Κωνσταντίνο 
Μητσοτάκη, που περιμένει απλώς να «σαπίσει» κι άλλο 
η κυβέρνηση και η εξουσία να πέσει στις αγκάλες του. 
Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ μόλις αρχίζει να αφυπνίζεται, ύστερα από 
επτάχρονη νάρκη. Ίσως — αν πράγματι συμβαίνει 
αυτό—  τότε υπάρχει κάποια ελπίδα για τον τόπο. 
ΠΑΝΤΩΣ, φαίνεται ότι κανείς δεν τολμά να αναλάβει τη 
διαχείριση της πτώσης του Ανδρέα Παπανδρέου. Το 
κόστος ενός παρόμοιου εγχειρήματος θεωρείται ότι 
θα ήταν απρόσμενα επώδυνο για το καθεστώς και 
κανείς δεν το αναλαμβάνει. Είναι αυτή η εσχάτη από 
τις ψευδαισθήσεις που καλλιέργησε και καπηλεύτηκε 
ο Ανδρέας Παπανδρέου.
ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ πολύ ακόμα το τέλος; Η «Δυναστεία» 
ανθίσταται γιατί διέδωσε τεχνιέντως ότι «μετά από 
αυτήν το χάος». Μα το χάος είναι αυτή η ίδια.

αντί
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! Ο πράσινος θερισμός του Δημήτρη Χαντζόπουλου
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ΕΛΕΕΙΝΟΣ Ο ΘΙΑΣΟΣ, 
ΕΛΕΕΙΝΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ

Τ ο άλλοτε πυκνότερο φιλοθεαμον α
κροατήριο του κατ’ ευφημισμόν πλέ
ον κυβερνώντος κόμματος άρχισε, 

με κάποια βραδυπορία ίσως, να βλέπει 
μια σειρά επιφανείς πρωταγωνιστές να 
εκπίπτουν στην τάξη των δευτέρας κατη
γορίας κομπάρσων, με ένα θιασάρχη που 
λάτρευε ολοένα και περισσότερο το κα
κό μπουλβάρ κι έναν πρώην μπογιατζή ο 
οποίος, διαβλέποντας τη διαστροφή αυ
τή του θιασάρχη, θέλησε να υποδυθεί το 
νονό του θιάσου. Μη διαθέτοντας όμως 
την απαραίτητη εμπειρία και δεξιότητα ε
νός αρχιμαφιόζου, ο κατά κόσμον γνω
στός ως Γ. Κοσκωτάς μετατράπηκε, με 
τις ευλογίες όλου του θιάσου, σε εύκολο 
μεγαλοαπατεώνα- παράλληλα, ο κ. Πα- 
πανδρέου άρχισε να μην ενδιαφέρεται 
για την τύχη των κακών, έστω, έργων 
που σκηνοθετούσε, αφιερωμένος ολο
κληρωτικά στην σωστή παράσταση του 
δικού του, προσωπικού κωμειδυλλίου.

Ελεεινός ο θίασος, ελεεινό και το θέα
τρό του. Με ελάχιστες ίσως εξαιρέσεις 
που απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα,

Ως θ ρ ίλλερ  με π ρ ω τα γω ν ισ τές  
κάποια  γερασμένα, 

κοκαλιάρικα, γεράκια  ή ως 
κω μω δία  σ χ ιζο φ ρ ενο ύ ς  
σ υ γγρ α φ έα  μ π ο ρ ε ί να 

πα ρομο ια σθεί το έ ρ γ ο  που  
α ποφ ά σισε να α νεβάσει στα  

τελευτα ία  του ο θ ίασος  
σύμ πα ντος του ΠΑΣΟΚ. Η έω ς  
π τω χεύ σ εω ς  δ υ σπ ρ α γ ία  αυτού  

του θ ιάσου  δεν οφ είλετα ι 
μ ό νο ν  στη  κατάρρευση του  

χο ντρ ο ύ  του Κ ροίσου, αλλά  και 
στο  ότι όλα  τα έρ γα  που  

επ ιλέχθ η κα ν  στο  ρ επ ερ τό ρ ιο  
τω ν τελευ τα ίω ν  μ η νώ ν  

π α ίζοντα ν σε ά δε ιες  πλα τε ίες .

οι 14 κυβερνήσεις της πασοκικής επταε- 
τίας προσέφεραν κακά θέατρα. Διότι μό
νον έτσι μπορεί να χαρακτηρισθεί το έρ-

του Τάκη Καφετζή
γο αυτών που εισήγαγαν στην Ελλάδα τα 
αζήτητα, πεπερασμένης χρήσεως 
προϊόντα του τριτοκοσμικού σοσιαλι
σμού μαζί με τα κακέκτυπα της ευρωπαϊ
κής σοσιαλδημοκρατίας- αυτές οι εισα
γωγές ήταν απλώς το άλλοθι προκειμέ- 
νου να καταργηθεί η πολιτική συλλή
βδην, να εξαρθρωθούν οι κανόνες και οι 
θεσμοί που αποτελούν την υλική σκευή 
του δημόσιου βίου και να αναιρεθούν οι 
αξίες που υλοποιούν το ήθος των πολιτι
κών ανδρών. Το σχέδιο ήταν απλό: όλα 
και όλοι έπρεπε να τεθούν στην υπηρε
σία της εξουσίας του ενός και μόνον αν- 
δρός, του Α. Παπανδρέου, σύμφωνα με 
μια κατ’ ανάγκην στρεβλή εφαρμογή του 
προτύπου του μεγάλου φύλαρχου.

Με μαθηματική ακρίβεια όλα θα ξεκι
νούσαν και θα κατέληγαν στο σκάνδαλο, 
στη συναλλαγή, στην ίντριγκα και τελικά 
στην απαρέγκλιτη  εφαρμογή των κανό
νων της συμμορίας.

Και όντως ο κ. Α. Παπανδρέου είχε την 
ακέραια πρωτοβουλία σε όλα αυτά: απέ
δειξε περίτρανα τον τρόπο με τον οποίο 
καταργείται στην πράξη η δημοκρατία, ό
ταν η τύποις κοινοβουλευτική του κυβέρ
νηση καθοδηγείτο επί 2 μήνες από τον ί
διον και την παραεξουσία του από το νο
σοκομείο του ΗθΐΙίιβΙά- απέδειξε επίσης 
έμπρακτα πώς καταργείται το κράτος δι
καίου και η αρχή της νομιμότητας, και με 
τα δωράκια που επιτρέπει να κάνουν στο 
εαυτόν τους ανώτεροι κρατικοί λειτουρ
γοί που κατά τα άλλα ανήκουν στην 
Ε.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ, και με κάποια έγγραφα τύ
που ΜθίγΙΙ ίγποά τα οποία αποστέλλον- 
ται δια της ιδιωτικής οδού προς εξακρί
βωση της γνησιότητάς τους. Με δυο λό
για, ο Α. Παπανδρέου απέδειξε πόσο α
χρεία στος  έως και επικίνδυνος είναι για 
τη δημόσια ζωή της Ελλάδας- απομονω
μένος ο ίδιος και οι πάσης φύσεως εσμοί 
που τον περιβάλλουν από όλο τον πολιτι
κό κόσμο και την κοινή γνώμη της χώ
ρας, θα πρέπει αυτοβούλως ή εξαναγκα
ζόμενος να εγκαταλείψει το ταχύτερο 
δυνατό τη διακυβέρνηση της χώρας, 
προκειμένου οι πολίτες, που διεκδικούν 
το δικαίωμα να μην περιαχθούν στο επί
πεδο των αχυρανθρώπων, να αναδεί
ξουν τη διάδοχη λύση πέραν του θιάσου 
ΠΑΣΟΚ- η μελλοντική πολιτική ηγεσία θα 
πρέπει υπεύθυνα να ασχοληθεί με όσα 
σοβαρά και κρίσιμα προβλήματα έχει ε
πισωρεύσει η ατυχήσασα πασοκική επτα- 
ετία. □
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του Γιάννη Ιωάννου



ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.10. Ο Γ. Κοσκωτάς δεν εμ

φανίσθηκε στον ανακριτή. Οι συνήγοροί 
του Αθ. Βαρλάμης και Γ. Μαντζουράνης
ζήτησαν αναβολή με το αιτιολογικό ότι 
«ο  πελάτης τους χρειά ζετα ι χρό νο  να 
προσκομίσει σ το ιχε ία  για την μη επικύ
ρωση της απαγορευμένης εξόδου από 
τη χώρα». Το Δικαστικό Συμβούλιο ανέ
βαλε τη συζήτηση. Ο Κοσκωτάς ελεύθε
ρος...

ΤΡΙΤΗ 25.10. Συνάντηση Δ. Χαλίκια ■ Α. 
Παπανδρέου στο Καστρί. Αποκαλύπτε
ται ότι και η Ιονική Τράπεζα δάνεισε τον 
Κοσκωτά (300 εκ. δρχ. στη «Γραμμή
Α.Ε.»).

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.10. Συνάντηση Α.Γ. Παπαν
δρέου ·  Γ.Α. Παπανδρέου στο Καστρί. 
«Τα είπαμε σαν πατέρας με γιο», δήλωσε 
ο δεύτερος.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.10. Βόμβα. Ο Γ.Α. Πα
πανδρέου καταγγέλει τον Γ. Κοσκωτά 
για εκβιαστή της κυβέρνησης και πλα- 
στογράφο. Σε συνέντευξή του είπε ότι «ο  
κ. Κ ουτσόγιω ργα ς τον κάλεσε το βράδυ 
της Δευτέρας (24.10) και του έδε ιξε  ένα 
χαρτί, το οποίο ε ίχ ε  δ ιαβιβαστεί από τον 
Κοσκωτά».

Στο χαρτί αυτό (3 σελίδων) στο τέλος 
αναγραφόταν το όνομά του και δίπλα το 
ποσό των 2.300.000 δολαρίων. Το χαρτί 
αυτό ήταν έγγραφο της «Μέριλ Λιντς» με 
δήλωση λογαριασμού της Τράπεζας 
Κρήτης. Εκτός από το όνομα του Γ. Πα
πανδρέου στο χαρτί υπήρχαν τα ονόμα
τα των Αποστολόπουλου, Λιβάνη, Πέ· 
τσου και Μαργέλου.

Ο Γ. Παπανδρέου κατήγγειλε ότι είναι

ΤΕΤΑΡΤΗ ΙίΜΟ.-Διορίζεται ο κ. Σπ. Πα-
παδάτος, επίτροπος στην Τράπεζα Κρή
της. Είχε προηγηθεί πολύωρη σύσκεψη 
με έντονες διαφωνίες από Μ. Κουτσό- 
γιωργα και Π. Ρουμελιώτη και πιέσεις 
στον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος Δ. 
Χαλίκια να αποσύρει την πρότασή του, 
για διορισμό επιτρόπου. Ο κ. Χαλικιάς α
ποκαλύπτει δύο απάτες του Κοσκωτά: 
πλαστογραφία εισαγωγής 13 εκατ. δολα
ρίων από την «Μέριλ Λιντς». Εμφάνιση α
νύπαρκτων λογαριασμών συναλλάγμα
τος στο εξωτερικό.

Ο κ. Χαλικιάς καταθέτει μηνυτήρια α
ναφορά. Η υπόθεση διαβιβάστηκε την ε
πομένη στον 8ο ειδικό ανακριτή Γ. Πα
πανδρέου.

ΠΕΜΠΤΗ 20.10. Ασκήθηκε ποινική δίω
ξη καταΊταντόςυπευθύνου στην Τράπε
ζα Κρήτης από τον εισαγγελέα Χρ. Μαρ- 
κογιαννάκη για 5 ποινικά αδικήματα (2 
κακουργήματα και 3 πλημμελήματα). Α
παγόρευση της εξόδου από τη χώρα του 
Γ. Κοσκωτά που πρέπει να επικυρωθεί

εντός δεκαπενθημέρου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.10. Αποκαλύπτεται ότι η 

κρατική Τράπεζα Αττικής (θυγατρική της 
«Εμπορικής») χορήγησε δάνειο 700 εκατ. 
δρχ. στον Γ. Κοσκωτά την ώρα που συνε
δρίαζαν οι επτά υπουργοί με τον Χαλικιά 
την Τετάρτη για το διορισμό Επιτρόπου.

Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για την 
υποδοχή του πρωθυπουργού από το 
Λονδίνο. Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας 
στο σπίτι της Δ. Λιανή όπου θα συγκατοι
κήσει με τον κ. Α. Παπανδρέου. Ο Κο
σκωτάς ελεύθερος...

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.10. Υποδοχή «Ωσαννά» 
του πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου στο 
αεροδρόμιο. Μέγα πάθος, ελάχιστο πλή
θος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.10. Αποκαλύπτεται ότι ε
κτός από την Τραπεζα Αττικής και οι κρα
τικές  Τράπεζες Κτηματική και Πειραιώς 
δάνεισαν τις κρίσιμες μέρες πριν το διο
ρισμό Επιτρόπου στην Τράπεζα Κρήτης 
450 εκ. η Πειραιώς και 500 εκ. η Κτηματι
κή.
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πλαστογραφημένο το έγγραφο και τον 
Κοσκωτά ως εκβιαστή της κυβέρνησης 
και σκευωρό για να εμπλέξει τον ίδιο και 
την κυβέρνηση. Παρουσίασε δε γραπτή 
απάντηση από το δικηγόρο του στη Ν. Υ- 
όρκη, ο οποίος μετά από έρευνά του στη 
«Μέριλ - Λιντς» διαπίστωσε ότι το έγγρα
φο είναι πλαστό.

Ο Γ. Κοσκωτάς δηλώνει ότι «το  έγγρα 
φο το οποίο υποτίθεται ότι προήλθε από 
εμένα, το είδα και εγώ  για  πρώτη φορά, 
στα χέρ ια  δημοσιογράφων».

Αποκαλύπτεται ότι τουλάχιστον 30 
δισ. δραχμές είχαν καταθέσει στον Κο
σκωτά οι διορισμένοι από την κυβέρνηση 
διοικητές των δημοσίων οργανισμών και 
επιχειρήσεων.

Ο Γ. Κοσκωτάς ελεύθερος...
ΣΑΒΒΑΤΟ 29.10. Θύελλα. Διατυπώνεται 

πλήθος ερωτηματικών γιατί ο κ. Κουτσό- 
γιωργας ενημέρωσε επιλεκτικά μόνο τον 
Γ. Παπανδρέου από τους θίγόμενους.

Ο πρωθυπουργός στην πρώτη του συ
νάντηση με τους πολιτικούς συντάκτες, 
μετά την επιστροφή του δηλώνει ότι προ
συπογράφει την ενέργεια του γιού του, ο 
οποίος κατήγγειλε τον Κοσκωτά. «Ε ίπε  
την αλήθεια», δήλωσε, «και όλη την αλή
θεια, σύμφωνα με αυτά που γνω ρ ίζου 
με».

Ο Μ. Κουτσόγιωργας δηλώνει ότι το 
φάκελο με το πλαστογραφημένο έγγρα
φο της «Μέριλ Λιντς» τον έδωσε σε φά
κελο ο Γ. Κοσκωτάς στους Γ. Μαντζου- 
ρόνη και Γ. Μεταξύ (στελέχη των επιχει- 
ρήσεών του, αλλά και του ΠΑΣΟΚ) για να 
του τον παραδώσουν.

Το Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει «τερά
στια  πλεκτάνη και απάτη» την «υπόθεση 
Κοσκωτά»: «Η  σκευωρία αποκαλύφθηκε 
και οι σκευωροί και εκβ ιαστές είναι έκ
θετοι», δηλώνεται στην πρώτη δημόσια 
δήλωση του ΠΑΣΟΚ για το σκάνδαλο Κο
σκωτά...

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.10. «Το θέμα έ χ ε ι παρα- 
πεμφθεί στη Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει 
κανένα πρόβλημα», δηλώνει ο Μ. Κου- 
τσόγιωργας απαντώντας σε ερώτηση 
«γιατί κυκλοφορεί ελεύθερος ο Κοσκω
τάς;». Και συνεχίζει:« Αρ ιστο  δρόμο έχε ι 
πάρει η υπόθεση Κοσκωτά. Σύντομα θα 
έχουμε αποτελέσματα».

Συνάντηση Μένιου ■ Ανδρέα, στην ο
ποία σύμφωνα με δήλωση του πρώτου 
δεν συζητήθηκε η «υπόθεση Κοσκωτά».

Η «Ίρβινγκ Τραστ» επιβεβαιώνει στην 
Τράπεζα της Ελλάδος την πλαστογρα
φία του Κοσκωτά για καταθέσεις 18 εκ. 
δολαρίων σε συνάλλαγμα. Δημοσιεύεται 
η έκθεση των επιθεωρητών της «Τράπε
ζας Κρήτης». Αναφέρεται στο διάστημα 
22/9 μέχρι 12/10/88.

Νέο Δ.Σ. στη «Γραμμή Α.Ε.» χωρίς 
τους αδελφούς Κοσκωτά μετά την παραί
τηση του «δρος». Πρόεδρος ο δημοσιο
γράφος X. Μπουσμπουρέλης.

Φυγοδεύθηκαν στην Ελβετία 4 μέλη 
της οικογένειας Κοσκωτά. Η γυναίκα του 
Μαργαρίτα και τρία από τα πέντε παιδιά 
του.

ΔΕΥΤΕΡΑ 31.10. Αντ. Λιβάνης, Γ. Πα
πανδρέου και Γ. Πέτσος, καταθέτουν κοι
νή μήνυση. Ασκήθηκε δίωξη για πλαστο
γραφία μετά χρήσεως από κοινού και συ
κοφαντική δυσφήμιση κατά συρροή και 
κατ’ εξακολούθηση.

Ο Γ. Κοσκωτάς δεν εμφανίσθηκε στα 
Δικαστήρια. Απαγορεύεται επίσημα η έ
ξοδός του από τη χώρα.

Νέα βόμβα. Αρφάνης ·  Χιώνης ανακοι
νώνουν «κατ’ αρχήν συμφωνία» για την 
αγορά της «Τράπεζας Κρήτης» αντί 5,5 
δισ. δρχ. Το «δίδυμο» των μεγαλοεπιχει- 
ρηματιών είναι γνωστό για τους δεσμούς 
του με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, 
αλλά και στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Φυγαδεύονται τα άλλα δυο παιδιά του 
Γ. Κοσκωτά. Τα συνοδεύουν οι γονείς 
του.

Ο Μητσοτάκης στον Χαλίκια. Ο Σ. Κω- 
στόπουλος διαβεβαιώνει ότι ο Μ. Κου- 
τσόγιωργας φέρθηκε «πολύ  λεβέντικα »  
σε αυτή την ιστορία...

ΤΡΙΤΗ 1.11. Συζήτηση επερώτησης της 
Ν.Δ. στη Βουλή για την «υπόθεση Κο
σκωτά». Διάσταση Μένιου - Γ. Παπανδρέ
ου. Ο υιός διαφοροποιείται από τη 
«γραμμή» Μένιου. Υιοθετεί την πρόταση 
για εξεταστική.

Την είχαν ζητήσει Ν.Δ., ΚΚΕ, ΔΗΑΝΑ και 
ΕΑΡ. Κουτσόγιωργας, Ρουμελιώτης 
«μπαίνουν» στον Χαλικιά!

Κατέθεσαν στον ανακριτή οι Δ. Χάλι- 
κιάς, Σπ. Παπαδάτος (επίτροπος) και Ν.

Σαλαβράκος τέως διευθυντικό στέλεχος 
της «Τράπεζας Κρήτης» που διαχώρισε 
τη θέση του, αλλά είναι κατηγορούμε
νος.

Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο προ
σωρινός επίτροπος της Τράπεζας Κρή
της Σπ. Παπαδάτος. «Διατάσσει» τη συν
τηρητική κατάσχεση των περιουσιακών 
στοιχείων του Γ. Κοσκωτά και των μελών 
του Δ.Σ. της Τρ. Κρήτης.

Ο πρωθυπουργός καλύπτει με δηλώ
σεις του τον Κουτσόγιωργα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2.11. Νέα αίτηση συντηρητι
κής κατάσχεσης των μετοχών της Τρά
πεζας Κρήτης από τον επίτροπο Σ. Παπα- 
δάτο «μπλοκάρει» τη μεταβίβαση της 
Τράπεζας στους Αρφάνη - Χιώνη.

Διαφωνίες στην κυβέρνηση για τους 
χειρισμούς στην «υπόθεση Κοσκωτά». 
Στο Καστρί Μένιος, Ρουμελιώτης, Τσο- 
βόλας.

ΠΕΜΠΤΗ 3.11. Ο Γ. Κοσκωτάς μεταβαί
νει, επιτέλους, στον ανακριτή. Αν και α
ναμένεται η προφυλάκισή του ζητά και 
παίρνει προθεσμία μέχρις τις 14/11 για 
να απολογηθεί. Η «μεταχείριση» αυτή 
χαρακτηρίζεται από το σύνολο σχεδόν 
του Τύπου προνομιακή.

Διατυπώνονται φόβοι για επεισόδια 
στο ντέρμπυ ΠΑΟ-Ολυμπιακού. Και η α
γορά Ντέταρι παράνομη. Ο Γ. Κοσκωτάς 
ελεύθερος...

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4.11. Νέος ιδιοκτήτης της 
«Καθημερινής» ο εφοπλιστής Αριστείδης 
Αλαφούζος. Το ισχυρό συμβόλαιο υπο
γράφτηκε τις πρωινές ώρες του Σαββά
του. Ο Γ. Κοσκωτάς τους άφησε στη μέ
ση στις 8 το βράδυ. «Ή τ α ν  κουρασμέ
νος», είπε και ήθελε «να πάει για ύπνο».

ΣΑΒΒΑΤΟδ,ΙΙ, Φυγαδεύτηκε και ο Στ. 
Κοσκωτάς. «Πέταξε» στη Φραγκφούρτη 
χωρίς να τον σταματήσει κανείς στο αε
ροδρόμιο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6.11. Το ντέρμπυ γίνεται χω
ρίς επεισόδια. Οι Κοσκωτάδες δεν εμφα
νίζονται. Η Αστυνομία «ανησυχεί» αργά 
το βράδυ για τον Γ. Κοσκωτά, που τον «έ
χασε» από την Παρασκευή.

ΔΕΥΤΕΡΑ 1.11. Έγινε «της αναλήψεως  
του Γεω ργίου Κοσκωτά». Όπου και αν 
ψάχνουν δεν τον βρίσκουν.

Παραίτηση Σεχιώτη για λόγους ευθι
ξίας. «Είμαι θύμα της ατυχίας μου» δηλώ
νει. Η κυβέρνηση δεν παραιτείται...

Η «οικογένεια» φυγαδεύθηκε. Έμει
ναν τα ερείπια: Συνεδριάζουν το βράδυ 
στην Αντιπροεδρία υπουργοί και στελέ
χη του ΠΑΣΟΚ. Αδιέξοδο.
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Ο Γιώργος Κοσκωτάς δεν 
«έπεσε» μόνο από τον 

«εκδοτικό πόλεμο», ούτε μόνο 
από την αποδυνάμωση του 

Ανδρέα λόγω της ιστορίας της 
κ. Λιάνη και τον εμφύλιο 

πόλεμο που ξέσπασε μέσα στην 
κυβερνητική παράταξη, αμέσως 

μετά την επιστροφή του 
Ανδρέα Παπανδρέου. Ο 

Γ ιώργος Κοσκωτάς έπεσε από 
την παθολογική μανία του να 

«κλέβει» τα χρήματα άλλων και 
να πλαστογραφεί και όταν ο 
Ανδρέας Παπανδρέου, μόνος 

και έκθετος στη δυσμενέστατη 
γι’ αυτόν σημερινή συγκυρία, 
δεν μπορούσε πλέον να τον 

καλύπτει άλλο.

Ε χουν γραφεί πολλά για το ρόλο του 
αντιπροέδρου της κυβέρνησης και 
επικεφαλής της Δικαιοσύνης Αγα

μέμνωνα Κουτσόγίωργα στο σκάνδαλο 
Κοσκωτά. Ο Κουτσόγιωργας ήταν ο άν
θρωπος που προσπάθησε να «πείσει» 
τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 
κ. Χαλικιά να «θάψει» τις αποδείξεις της 
ενοχής, ο ίδιος που παρέλαβε από τον α
πατεώνα το περίφημο έγγραφο με τους 
αριθμούς καταθέσεων, ο ίδιος που κάλυ
ψε τον Κοσκωτά μέχρι τέλους.

Γιατί τα έκανε όλα αυτά ο άνθρωπος 
που καθήλωνε κάθε Σάββατο βράδυ 
τους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ μπροστά στις 
τηλεοπτικές συσκευές; Για να καλύψει 
και προστατεύσει τον αρχηγό του, Αν
δρέα Παπανδρέου; Για να αποσταθερο
ποιήσει τον γιό του προηγούμενου Γεώρ- 
γιο και να ηγηθεί αυτός στην «μετα- 
ανδρεϊκή εποχή;».

Η αλήθεια είναι δυστυχώς πολύ πιο α
πλή και την είπε ένας άνθρωπος που κά-

ΚΑΛΑ, ΕΣ
ποτέ αναφερόταν ως έγκυρος δημοσιο
γράφος και που ασφαλώς γνωρίζει πολ
λά.

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 1988, δυο ημέρες 
μετά την ανακάλυψη της «διαφυγής» του 
Κοσκωτά. Συνεδριάζει το «νεο» Δ.Σ. της 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΕ και ο Χάρης Μπουσμπουρέ- 
λης επιβεβαιώνει κατηγορηματικά τις 
πληροφορίες ή μόνο τις υποψίες των υ
πολοίπων. «Ο ίδιος ο Κοσκωτάς μου απο
κάλυψε ότι ο Κ ουτσόγιω ργα ς του ζήτη 
σε, μέσω του Μαντζουράνη, επτά εκα
τομμύρια (αριθμός: 7.000.000) δολάρια  
για να τον "β γά λε ι λ ά δ ι” ».

Ο Γιάννης Μαντζουρόνης, πρώην αγω
νιστής κατά της χούντας, πρώην γραμμα
τέας του υπουργικού συμβουλίου και 
στέλεχος ακόμα του ΠΑΣΟΚ ήταν ο άν
θρωπος που μαζί με τον καθηγητή Γιάν- 
νη Μεταξά μετέφεραν το «πλαστό έγ
γραφο» με τους αριθμούς καταθέσεων 
στον Κουτσόγίωργα.

Ο Χάρης Μπουσμπουρέλης υπέδειξε 
λοιπόν έναντι ποιού τιμήματος ο αντι
πρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός 
Δικαιοσύνης ανέλαβε το ρόλο του συνή- 
γορου του μεγαλοαπατεώνα για να μπο
ρεί τώρα να δηλώνει στο ΒΗΜΑ ότι «δεν 
έχε ι ά λλες πολιτ ικές  φ ιλοδοξίες». Ο Μέ- 
νιος Κουτσόγιωργας πήρε βέβαια και κά
τι «ψιλά», όπως το διαμέρισμα της Τρά
πεζας Κρήτης που μεταβιβάστηκε στο ό
νομα της γυναίκας του δωρεάν μάλλον 
και όχι έναντι 6.000.000, όπως έγραψε η 
«Ελευθεροτυπία». Αναφέρουμε την ιστο
ρία του διαμερίσματος όχι μόνο επειδή 
είναι μια αδιάσειστη απόδειξη της εμ
πλοκής του υπουργού Δικαιοσύνης, αλ
λά αποδεικνύει επίσης ότι οι «ψιλικατζή
δες» στο τέλος τα θαλασσώνουν όλα.

Αλλά ο Χάρης Μπουσμπουρέλης είχε 
κι άλλα να πει. Στην ίδια συνεδρίαση του 
ΔΣ της ΓΡΑΜ ΜΗΣ αποκάλυψε ότι στην αρ
χή της περασμένης εβδομάδας ο Κοσκω
τάς του «εμπιστεύτηκε» ότι ο Κουτσό- 
γιωργας του είχε υποδείξει το δίδυμο 
Αρφάνης - Χιώνης για την Τράπεζα Κρή
της. Στο σημείο αυτό, άλλα μέλη του ΔΣ, 
οι Τσούτσιας και Ρουμπάτης συμπλήρω
σαν ότι υπήρξαν μυστικές συναντήσεις 
του Μένιου Κουτσόγίωργα με τους Αρ- 
φάνη - Χιώνη και Κοσκωτά, στο κότερο ε
νός από του διδύμου.

Το δίδυμο Αρφάνης - Χιώνης που ανα- 
δείχθηκε σε οικονομικό μεγαθήριο επί 
ΠΑΣΟΚ συνδέεται με τον Κουτσόγίωργα 
από πολύ παλιά και στις επιχειρήσεις 
τους «εργάζονται» γνωστοί σκανδαλο-
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Υ ΕΦΥΓΕΣ ΝΩΡΙΣ... του Ρεπόρτερ

ποιοι του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Θανάσης Καρα- 
χάλιος. Παρά λίγο, «στην αναμπουμπού- 
λα» μέσα, θα αγόραζαν και την Τράπεζα 
Κρήτης. Η εμμονή του Μένιου σ’ αυτό ή
ταν πεισματική. Άλλωστε, ο Κουτσό- 
γιωργας, που φαίνεται ότι τους είχε με
γαλύτερη εμπιστοσύνη, τους είχε προ
σφέρει παλιότερα και την Τράπεζα Κεν
τρικής Ελλάδας, το φθινόπωρο του ’86, 
όταν ματαιώθηκε η πώλησή της στον Κο- 
σκωτά, για να περάσει στον έλεγχο της 
Αγροτικής.

Στις μεγάλες κινηματογραφικές επιτυ
χίες του Χόλλυγουντ, ο «δικαστής» είναι 
πάντα ο υπεύθυνος των σκανδάλων και 
της διαφθοράς. Αντίθετα, ο αρχηγός του 
κράτους είναι αυτός που, αν και παρα
πλανημένος, ανακαλύπτει στο τέλος την 
αλήθεια, επεμβαίνει και εκκαθαρίζει «την 
κάπρον του Αυγείου». Λειτουργεί δηλα
δή η «αυτοκάθαρση» του «συστήματος».

Στη σημερινή Ελλάδα αυτό δεν μπορεί 
να γίνει. Η «αυτοκάθαρση» της κυβέρνη
σης και του ΠΑΣΟΚ είναι αδύνατη, επειδή 
όχι μόνον ο αρχηγός της Δικαιοσύνης 
αλλά και ο πρωθυπουργός είναι αναμειγ- 
μένος στα σκάνδαλα.

Το σκάνδαλο Κοσκωτά «είναι σκάνδα
λο διαστάσεων και ούτε γνω ρ ίζε ι (ο λα
ός) ακόμα πλήρως την υφή, τις πτυχές  
του, τους απώτερους στόχους της υπο- 
θέσεως, η οποία κ λο ν ίζε ι την εμπιστοσύ
νη του λα ού στους δημοκρατικούς θε
σμούς».

Τάδε έφη Ανδρέας Παπανδρέου στη
συνεδρίαση του ΚΥΣΥΜ της Πέμπτης 3 
Νοεμβρίου 1988.

Θα συμφωνήσουμε μαζί του, για μια 
και μοναδική φορά, ότι πράγματι πρόκει
ται για σκάνδαλο διαστάσεων και ότι ο 
λαός δεν γνω ρ ίζε ι ακόμα, αν και τις διαι
σθάνεται, την έκταση και την υφή του. Ο 
Ανδρέας Παπανδρέου γνωρίζει όμως πο
λύ καλά, ως πρωταγωνιστής, και την «υ
φή» και τις «πτυχές» και τους «απώτε
ρους στόχους» του σκανδάλου που δεν 
κλόνισε μόνο την εμπιστοσύνη του λαού 
στους δημοκρατικούς θεσμούς, αλλά και 
παρασύρει στην πτώση τον ίδιο και την 
κυβέρνησή του.

Η υφή του σκανδάλου
Σύμφωνα και με τις πηγές του ΑΝΤΙ, α

ληθεύει ότι ο Γιώργος Λούβαρης, προ
σωπικός μεσάζων του Ανδρέα Παπαν
δρέου, ήταν και μεταφορέας χρημάτων 
που αποσύρονταν από την Τράπεζα Κρή
της και ταξίδευαν μαζί του στο Λονδίνο

και το Χέρτφηλντ. Την πληροφορία ανέ
γραψε ο «Ελεύθερος Τύπος» την Τρίτη 8 
Νοεμβρίου: Οι σωματοφύλακες του Κο
σκωτά, Μανόλης Γρυλλάκης και Ηρα
κλής Σηφακάκης, παρέδωσαν στον Γιώρ- 
γο Λούβαρη 200.000.000 δραχμές, τα ο
ποία είχαν παραλάβει από υπάλληλο των 
χρηματαποστολών της τράπεζας. Ο Λού
βαρης μετέφερε το ποσό αυτό την επό
μενη μέρα στο Χέρτφηλντ.

Οι πηγές μας αναφέρουν ότι ο Λούβα
ρης πήρε άλλη μ ια  φορά από τα χέρια 
του Γρυλλάκη ένα μικρότερο ποσό, μόνο 
ενενήντα εκατομμύρια. Κάθε φορά, εξάλ
λου, που ο Λούβαρης συναντούσε τον 
πρωθυπουργό στο Χέρτφηλντ δεν ήταν 
κανένας άλλος παρών, ούτε η κ. Λιάνη α
κόμη.

Να πιστέψουμε ότι ο Γιώργος Λούβα- 
ρης χρησιμοποίησε αυτά τα χρήματα μό
νο για τον εαυτό του; Να πιστέψουμε ότι 
ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν γνώριζε τι

(  Γ. Κοσκωτάς:
«Αυτοί εκεί 

πάνω, με πάνε για 
τελειωμό.

Δεν πρέπει να 
τους περάσει, τους 

κρατάω ενώ»%

μετέφερε στη βαλίτσα του ο στενός φί
λος και συνεργάτης του; Να πιστέψουμε 
ότι οι τεράστιες δαπάνες της κ. Λιάνη και 
των συνοδών της, τα γλέντια της πρωθυ- 
πουργικής συντροφιάς με άλλους παρα- 
τρεχάμενους και τα πανάκριβα δώρα 
στην κ. Λιάνη πληρώθηκαν από την τσέ
πη τους;

Αν είναι έτσι, για να απαλλαγούν από 
τις βαρειές υποψίες ας εφαρμόσουν το 
« πόθεν  έσχες», όπως ζήτησε το ΑΝΤΙ για 
τον πρωθυπουργό πριν από ένα χρόνο 
περίπου (22.10.1987).

Περιττεύει φυσικά να προσθέσουμε ό
τι, όπως αποκαλύψαμε στο παρελθόν, ο 
Λούβαρης «κανόνιζε» και τις συναντή
σεις Κοσκωτά - Ανδρέα Παπανδρέου, ό
πως εκείνη του περασμένου Ιουλίου, με 
την οποία ο απατεώνας κατόρθωσε να

διασωθεί από το σκάνδαλο που είχε ξε
σπάσει με αφορμή την «Εταιρεία Αι
γαίου».

Θα ρωτήσουμε μόνο «σε ποιό λογα ρ ια 
σμό κατατέθηκαν» οι προμήθειες που α
ποδεδειγμένα εισέπραξε ο Λούβαρης α
πό την «αγορά του αιώνα». Δεν περιμέ
νουμε φυσικά την απάντηση από την κυ
βέρνηση, ούτε από την αξιωματική αντι
πολίτευση. Σε κανέναν από τα δυο μέρη 
δεν συμφέρει η αποκάλυψη όλης της α
λήθειας, αν και ο Ανδρέας Παπανδρέου 
διακατέχεσαι, όπως εξομολογούνται «άν
θρωποί» του, από το μόνιμο φόβο ότι «Ο 
Μητσοτάκης θα μας κλε ίσ ε ι μέσα».

Η πολιτική ανάμειξη στο σκάνδαλο Κο
σκωτά δεν περιορίζεται φυσικά στον Α. 
Παπανδρέου και τον Α. Κουτσόγιωργα. 
Πηγές που γνωρίζουν καλά όσα συνέβαι- 
ναν στην Παλλήνη, υποστηρίζουν κατη
γορηματικά ότι παραλήπτης χρημάτων 
ήταν και ο Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέ
ου. Μεταφορέας, ο ίδιος πάντα σωματο
φύλακας, ο Γρυλλάκης, ο οποίος φέρεται 
να πήγε στον πρωθυπουργικό γιο τρεις 
φορές χρήματα από την Τράπεζα Κρή
της.

Έχουμε επισημάνει άλλωστε, όπως 
και άλλα έντυπα, την περίεργη αντίδρα
ση του Γιώργου Παπανδρέου, όταν ο Μέ- 
νιος Κουτσόγιωργας του έδειξε το πλα
στό έγγραφο με τους αριθμούς των κα
ταθέσεων στη Μέρυλ Λήντς.

Ο πρωθυπουργικός γιος και φέρελπις 
διάδοχος σήμερα του πατέρα του στο 
«Κίνημα», αντί να παραιτηθεί αμέσως και 
να μηνύσει τον Κοσκωτά ...ερεύνησε 
πρώτα να δει «τ ι γ ίνετα ι», στέλνοντας δι
κηγόρο στη Μέρυλ Λήντς. «Μήπως προ
σπάθησε να διαπιστώσει πρώτα αν πράγ
ματι οι καταθέσεις ήταν στο όνομά του»; 
— έτσι σχολιάζεται η αντίδρασή του.

Ο τρόπος αντίδρασης του Γιώργου 
Παπανδρέου είναι τρόπος αντίδρασης 
ανθρώπου που γνω ρ ίζε ι ότι δεν είναι α
θώος. Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται ατ.ο 
το γεγονός ότι αποκάλυψε τη «σκευω
ρία» ύστερα από τέσσερις ολόκληρες η
μέρες και αφού εξασφάλισε πρώτα τη 
διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχουν καταθέ
σεις στο όνομά του.

Τελικά, το γεγονός ότι οι καταθέσεις 
δεν είναι επώνυμες δεν αποδεικνύει τί
ποτα, εφόσον δεν είναι δυνατόν να συνέ- 
βαινε διαφορετικά. Οι τραπεζικοί λογα
ριασμοί που ανοίγονται στις περιπτώ
σεις αυτές και ιδίως για πολιτικούς είναι 
πάντα ανώνυμοι.
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Πηγές της Τράπεζας Κρήτης υποστη
ρίζουν εξάλλου ότι οι αριθμοί των λογα
ριασμών που υπάρχουν στο έγγραφο 
που έστειλε ο Κοσκωτάς στον Κουτσό- 
γιωργα είναι πραγματικοί, κάτι που μπο
ρεί να αποδειχθεί εύκολα. Σύμφωνα με 
τις ίδιες πηγές το «μοναδικό λάθος» που 
έκανε ο Κοσκωτάς στο σημείο αυτό είναι 
ότι «πλαστογράφησε» τα ονόματα για να 
«υποδείξει» στον Κουτσόγιωργα αυτούς 
που είχαν καταθέσεις, διευκολύνοντάς 
τον στον εκβιασμό που επιχειρήθηκε. 
Παράλληλα, ο Κοσκωτάς φρόντισε να 
παρεμβάλει και το όνομα του κ. Α. Λιβά- 
νη. Αν υπάρχει σκευωρία, υπάρχει μόνο 
στην περίπτωση του διευθυντή του πολι
τικού γραφείου του πρωθυπουργού κι 
αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο 
κ. Α. Λιβάνης είναι ο «προαιώνιος αντίπα
λος» του Κουτσόγιωργα, αλλά και του 
Κοσκωτά.

Η υπόθεση και ο πολιτικός εκβιασμός 
του Μένιου θα έμενε μια εσωτερική υπό
θεση αν δεν «μιλούσε» ο Γιώργος Παπαν- 
δρέου. Πανικόβλητος, ο πρωθυπουργι- 
κός γυιός αποκάλυψε την πλαστογραφία 
με τη συμβουλή της μητέρας του Μαργα
ρίτας και δρομολόγησε την πτώση της ί
διας της κυβέρνησής του.

Ο Γιώργος Παπανδρέου ενήργησε έ
τσι για δυο λόγους: Πρώτον για να πείσει 
ότι το έγγραφο που είχε ο Κουτσόγιωρ- 
γας ήταν πλαστό και να θεωρηθούν έτσι 
πλαστές ακόμη και αληθινές αποδείξεις 
που απειλούσε να αποκαλύψει στη συνέ
χεια ο Κοσκωτάς. Δεύτερον, για να προ
λάβει τον Κουτσόγιωργα ο οποίος σκό
πευε να αποκαλύψει αυτός το έγγραφο 
για να εξουδετερώσει το «Γιωργάκη». 
Σχετική με αυτό είναι η πληροφορία ότι ο 
Μένιος μέσω της «Αυριανής» ετοιμάζει 
για τις επόμενες ημέρες «μικρό πραξικο- 
πηματάκι» εις βάρος του Γιώργου για να 
τον «αποτελειώσει πολιτικά». Κοντός 
ψαλμός, αλληλούια. Αιχμές κατά Γιωρ- 
γάκη, δημοσιεύει καθημερινά η Κουριάς.

Άλλωστε από το περιβάλλον του Γ. 
Κουρή, ειπώθηκε ότι η «Αυριανή» διαθέ
τει «χαρτιά» που αποδεικνύουν ότι 22 κυ
βερνητικά και κομματικά στελέχη έχουν 
χρηματισθεί από τον «δρα».

Εκτός του Ανδρέα Παπανδρέου, του 
Γ ιώργου Παπανδρέου, του Γ ιώργου Λού- 
βαρη και της Μαργαρίτας Παπανδρέου 
«στενές επαφές ύποπτου τύπου» είχε με 
τον Κοσκωτά και ο υπουργός Μεταφο
ρών Γ ιώργος Πέτσος. Θα υπενθυμίσουμε 
στο σημείο αυτό όσα αποκαλύψαμε πριν 
από καιρό για την ανάμειξη του Γ ιώργου 
Πέτσου στην «αγορά του αιώνα» και όσα 
γράψαμε πρόσφατα για τον ρόλο που 
διαδραμάτισε στις τελευταίες σκανδα
λώδεις αγορές της Ολυμπιακής. Και θα 
προσθέσουμε ότι, όπως είμαστε σε θέση 
να αποδείξουμε, ο ίδιος ο Ανδρέας Πα
πανδρέου «υποπτευόταν» τον Γιώργο 
Πέτσο και είχε μάλιστα αναθέσει να τον

Την Τετάρτη το πρωί ο Ανδρέας Πα
πανδρέου δέχθηκε στο Καστρί το κ. 
Βαρδή Βαρδινογιάννη. Μέχρι την ώ
ρα που έκλεινε το τεύχος δεν είχαν 
αποκαλυφθεί οι λόγοι για τους ο
ποίους ο αρχηγός των Βαρδινογιάν- 
νηδων έκανε τον κόπο να ανέβει μέ· 

! χρι το Καστρί. Αν ήταν να ζητήσει το 
«νοίκι» της «Μπέντλεϋ» που χρησιμο
ποιούσε ο κ. Ροκόφυλλος στο Λονδί
νο, μπορούσε να το κάνει τηλεφωνι
κά. Άγνωστο παραμένει επίσης το 
περιεχόμενο της συνάντησης του κ. 
Βαρδινογιάννη με τον κ. Μητσοτάκη, 
μια εβδομάδα προηγουμένως και λί
γο πριν τη συζήτηση στη Βουλή για 
τον Κοσκωτά. Οι δυο συναντήσεις 
πάντως φαίνεται να έχουν κοινή α
φορμή και το ίδιο αποτέλεσμα. Με τη 
διαφορά ότι ακόμα ο κ. Μητσοτάκης 
πηγαίνει οτον κ. Βαρδινογιάννη. δεν 
τον δέχεται.

παρακολουθούν (!). Αλλά γι’ αυτά σε επό
μενο τεύχος.

Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι οι προ
στάτες του Κοσκωτά ήταν το ίδιο το πρω- 
θυπουργικό περιβάλλον, αν και πρέπει 
να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με πληρο
φορίες από την Παλήνη, ο απατεώνας 
δεν πρόλαβε να «διαφθείρει» χρηματικά 
την κ. Δήμητρα Λιάνη, αν και το επιχείρη
σε.

Αποδεικνύεται επίσης ότι η αρχή του 
τέλους του απατεώνα συμπίπτει με την ε
πιστροφή του Ανδρέα Παπανδρέου και ό
ταν κατέστη προφανής η αδυναμία του 
να κυβερνήσει και να διαχειριστεί τις κοι
νές υποθέσεις, με αποτέλεσμα να ξεσπά
σει «άγριος καυγάς» για τη διαδοχή, αλ
λά και τη μοιρασιά της λείας, μεταξύ των 
«διαδόχων».

Και οι πτυχές του σκανδάλου
Ύστερα από τις εισαγωγικές αυτές 

παρατηρήσεις επί της ουσίας του σκαν
δάλου Κοσκωτά, ας προχωρήσουμε σε 
μια σύντομη εξιστόρηση των βασικών 
πτυχών της υπόθεσης.

Ο Γ ιώργος Κοσκωτάς ήρθε στην Ελλά
δα το 1982 «εφοδιασμένος» με 96 εκ. 
δραχμές, σύμφωνα με έναν πρώην συ
νεργάτη του, με 500.000 - 1.000.000 δολ- 
λάρια σύμφωνα με άλλους.

Στην αρχή εξέδοσε το «ΕΝΑ» και προ
σέγγισε τη Νέα Δημοκρατία. Το 1985 ό
μως και ύστερα από συμβουλή του βασι
κού συνεργάτη του κ. Δ. Κουνελάκη απο
φάσισε να πλησιάσει τον Ανδρέα Παπαν
δρέου και του έστειλε μια επιστολή. Στην 
επιστολή προς Παπανδρέου ο Κοσκωτάς 
έγραφε ότι ήταν ένας «πολλά υποσχόμε
νος νέος επιχειρηματίας» και τασσόταν 
ανεπιφύλακτα στο πλευρό του πρωθυ
πουργού της «Αλλαγής».

Το εγχείρημα απέδωσε. Ο πρωθυ
πουργός ανταποκρίθηκε και εδέχθη τον 
Κοσκωτά. Αλλά επειδή ο «δρ» επεδίωκε 
συχνές επαφές, ο πρωθυπουργός τον 
«πάσαρε» στον τότε οικονομικό του σύμ
βουλο κ. Γιάννη Παπανικολάου.

Μια άλλη επιστολή του Κοσκωτά προς 
τον πρωθυπουργό, ανοικτή αυτή τη φο
ρά, συνέγραψε ο γνωστός και ως γραμ
ματοκομιστής του περίφημου πλαστού 
εγγράφου, καθηγητής Γιάννης Μεταξάς. 
(Ο Γιώργος Κοσκωτάς είναι ανορθόγρα
φος και για να αλληλογραφήσει χρειαζό
ταν «καλαμαράδες», όπως ο Γ. Μεταξάς 
και ο Γ. Μαντζουράνης, τους οποίους 
πλήρωνε βεβαίως αδρά. Είναι κοινό μυ
στικό ότι όλοι οι συνεργάτες του δόκτο- 
ρα, αμοιβόταν με μισθούς άνω των 500.000 
το μήνα).

Στην ανοιχτή αυτή επιστολή  του ο Κο
σκωτάς ισχυριζόταν ότι έφερε από το ε
ξωτερικό για να επενδύσει στην Ελλάδα 
«περ ισσότερα  από 100.000.000 δολά 
ρια». Έγραψε ψέμματα φυσικά, όπως 
ψεύτικες ήταν και οι «ροζ» αποδείξεις 
που επέδειξε αργότερα στον κ. Χαλικιά 
για να θεμελιώσει τους ισχυρισμούς του. 
Ο κ. Χαλικιάς δεν έπεσε όμως στην παγί
δα που έπεσε ο Ανδρέας Παπανδρέου — 
όχι βέβαια ότι δεν ήθελε να πέσει. Η πρό
κληση προς τον πρωθυπουργό σε προ
χωρημένη φάση του «δράματος Κοσκω
τά» ήταν μεγάλη: Γιατί δεν έγινε έλεγ
χος αν οι ισχυρισμοί του «δρα» αλή
θευαν;

Το αυγό του Κολόμβου
Η αγορά της Τράπεζας Κρήτης είναι η 

πρώτη μεγάλη βουτιά του Γιώργου Κο
σκωτά για την απόκτηση μιας εκδοτικής 
και οικονομικής αυτοκρατορίας.

Ο κ. Γ. Καρράς πουλούσε την Τράπεζα 
για να διευκολυνθεί στα χρέη που του εί
χαν δημιουργήσει οι άλλες επιχειρήσεις 
του, αντί του ποσού των 600 εκατομμυ
ρίων. Όταν εμφανίσθηκε ο Κοσκωτάς η 
οικογένεια Βαρδινογιάννη είχε προσφέ
ρει ήδη στον κ. Καρρά 500.000.000 δραχ
μές. Ο Κοσκωτάς πρόσφερε 800 εκατομ
μύρια, αλλά ζήτησε ταυτόχρονα μια «ε
ξυπηρέτηση». «Επειδή  τα χρήματα τα έ 
χω  στο εξω τερικό», είπε στον κ. Καρρά, 
«σου δίνω μια εγγυητική  επ ιστολή  για  
800 εκατομμύρια και αν σε μ ια  βδομάδα  
δεν σου τα έχω  δώσει μου παίρνεις πάλι 
την Τράπεζα». Ο κ. Καρράς... δέχθηκε 
—υπάρχουν ακόμα «αφελείς», ή πρόκει
ται για κάτι άλλο;— και πήρε την εγγυη
τική επιστολή, παραχωρώντας την Τρά
πεζα.

Η πρώτη ενέργεια του Κοσκωτά όταν 
πήρε την Τράπεζα ήταν να εξαγάγει το 
συνάλλαγμά της παράνομα, το επανεισή- 
γαγε, πλήρωσε το συμφωνημένο ποσό 
στον κ. Γ. Καρρά, από τα χρήματα της 
Τράπεζας Κρήτης και πήρε πίσω την εγ
γυητική επιστολή που είχε παραδώσει.
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Ναι, έτσι αγόρασε ο Κοσκωχάς την Τρά
πεζα Κρήτης. Κανείς δεν μπορεί να πει ό
τι «δεν είχε μυαλό».

Η πρώτη σημαντική ένδειξη των δε
σμών του Κοσκωτά με το Καστρί, είναι η 
εγγυητική αυτή επιστολή! Την οποία πα
ραχώρησε ο κ. Π. Βακάλης, στέλεχος τό
τε της Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης. 
Γνωστό στέλεχος και του ΠΑΣΟΚ, άνθρω
πος κάποτε του κ. Γερ. Αρσένη και μετά 
του Γιώργου Παπανδρέου, ο κ. Βακάλης 
συνδέει έκτοτε την τύχη του με τον Κο
σκωτά και ευθύνεται για πλήθος «επιχει
ρήσεων», όπως η ροή αθρόων καταθέσε
ων των δημοσίων οργανισμών στην Τρά
πεζα Κρήτης.

Αντιπρόεδρος της Τράπεζας Κρήτης 
διορίζεται ο κ. Π. Βακάλης και είναι ο 
σύνδεσμος με τους «συντρόφους» των 
δημοσίων οργανισμών αλλά και το Κα
στρί. Συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις 
και κάνει «προτάσεις αναπτύξεως των 
δραστηριοτήτων».

Αλλά στο περιβάλλον του «δρα» υπάρ
χει άλλο ένα πρόσωπο που, αν και παίζει 
κεντρικό ρόλο, έχει παραμείνει μέχρι 
στιγμής στο ημίφως. Πρόκειται για την 
δικηγόρο κ. Φοίβη Λεμπέση. Η κ. Φοίβη 
Λεμπέση συνοδεύει τον Κοσκωτά σε ό
λες τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις του, 
όπως:
•  Αγορά «Καθημερινής»
•  Αγορά «Βραδυνής»
•  Αγορά «Ολυμπιακού»
•  Αγορά King George.

Μόνο στη διαπραγμάτευση για το πέ
ρασμα της Τράπεζας Κρήτης στους Αρ- 
φάνη - Χιώνη συνοδεύεται από άλλο πρό
σωπο: τον Γιάννη Μαντζουράνη, κι αυτό 
επειδή είναι ο μεσεγγυητής του Μένιου 
στη δουλειά.

Όλο κόλπα και κομπίνες
Το ίδιο πλασματικές με τα «κεφάλαια» 

που εισήγαγε ο Κοσκωτάς από το εξωτε
ρικό ήταν και οι δυο αυξήσεις του μετοχι
κού κεφαλαίου που έκανε στη συνέχεια. 
Με άλλα λόγια, ο Κοσκωτάς δεν είχε τα 
κεφάλαια που ισχυριζόταν και απλώς (!) 
ανακύκλωνε τις καταθέσεις της Τράπε
ζας Κρήτης.

Η κυβέρνηση τα γνώριζε όλα αυτά 
τουλάχιστον από δυο χρόνια τώρα, από 
τους ελέγχους που έκανε η Τράπεζα Ελ
λάδος. Όπως τα γνώριζε και ο κ. Χαλι- 
κιάς, ο οποίος περίμενε την κατάλληλη 
στιγμή για να «χτυπήσει». (Όταν ο Κο
σκωτάς έδειξε στον κ. Χαλικιά τα «πλα
στά ροζ χαρτιά», ο Διοικητής της Τράπε
ζας της Ελλάδος ούτε τα έπιασε στα χέ
ρια του). Η προσεκτική ανάγνωση των 
πορισμάτων αυτών των ελέγχων από ει
δικούς δεν θα άφηνε αμφιβολίες για τις 
κομπίνες και τις υπεξαιρέσεις του Κο
σκωτά.

Για να εξακριβωθούν όμως όλα τα 
στοιχεία των «ανωνύμων» λογαριασμών,

ο ανακριτής μπορεί να ζητήσει από την 
Μέριλ Ληντς να του δώσει τα στοιχεία 
για τις αναλήψεις που έγιναν από τους 
λογαριασμούς της Τράπεζας Κρήτης ή 
τους ατομικούς λογαριασμούς των Κο- 
σκωτάδων και για τους λογαριασμούς 
στους οποίους μεταφέρθηκαν αυτά τα 
ποσά. Δεν υπάρχει απόρρητο γι’ αυτό και 
ο ανακριτής μπορεί —αν το θέλει— να 
βρει αυτά τα στοιχεία.

Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση 
της έρευνας που διεξάγει αυτή τη στιγμή 
ο επίτροπος στην Τράπεζα Κρήτης. Ο κ. 
Σπ. Παπαδάτος μπορεί να ζητήσει από 
την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ(ομόλογη 
της Τράπεζας Ελλάδος) που ελέγχει τις 
δραστηριότητες όλων των αμερικανικών 
Τραπεζών. Η Μέριλ Ληντς είναι υποχρε
ωμένη να δώσει αυτά τα στοιχεία γιατί έ
τσι όπως έχει διατυπωθεί η κατηγορία 
σημαίνει ότι χρησιμοποιήθηκαν οι λογα
ριασμοί της για την τέλεση αξιοποίνων 
πράξεων στην Ελλάδα.

Τα πορίσματα της Τράπεζας Ελλάδος 
αποδεικνύουν ότι όλα τα χρήματα που υ
ποτίθεται ότι ο Κοσκωτάς έφερε από το 
εξωτερικό ήταν «εκατό τοις εκατό» υπε
ξαίρεση χρημάτων της Τράπεζας. Αλλά 
εκτός της «συναλλαγματικής υπεξαίρε
σης» (Meryl! Lynch και Irving Trust) ο Κο
σκωτάς είναι ένοχος και «δραχμικής υπε
ξαίρεσης» (περίπου 5,7 δις). Εκτός δηλα
δή από το να δημιουργεί «πλαστό χρή
μα», μέσα από την ανακύκλωση των κα
ταθέσεων και των χρημάτων της Τράπε
ζας Κρήτης, έκλεβε κι άλας. Προσθέσατε 
σε αυτά και 8 εκ. μάρκα για τον Ντέταρι. 
Όλα αυτά ισούνται δηλαδή με το έλλειμ
μα των 12-15 δισεκατομμυρίων δραχμών 
της Τράπεζας Κρήτης.

Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα
Αλλά η μεγαλύτερη διαφθορά της κυ

βέρνησης και του πρωθυπουργικού περι
βάλλοντος σημειώθηκε με την εξαγωγή 
όπλων της ΕΒΟ κατά τη διάρκεια της 
Ιρανο-ιρακινής σύρραξης. Οι συναλλα
γές έγιναν μέσω της Τράπεζας Κρήτης. 
Γιατί άραγε; Οι μίζες που πληρώθηκαν 
για αυτήν την εξαγωγή σε ανώτατα κυ
βερνητικά στελέχη φτάνουν τα τρία δι
σεκατομμύρια δραχμές — κατά ορισμέ
νες πληροφορίες. Για την έγκριση εξα
γωγής έχουν γνώση —και με το αζημίω
το όπως φαίνεται— πέντε έως έξι υπουρ
γοί. Πρέπει να έχουν σχέση με την Άμυ
να, το υπουργείο Εμπορίου και εκείνο 
της Εθνικής Οικονομίας, εκτός βέβαια 
και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

©α θυμίσουμε στο σημείο αυτό όσα 
γράφαμε για τις εξαγωγές όπλων της 
ΕΒΟ στο Ιράν (τευχ. 324/5.12.86) και τις 
σχέσεις που είχε ο γιός του σημερινού υ
πουργού Άμυνας με το περιβάλλον Κο
σκωτά και συγκεκριμένα με τον κ. Ο. Κα- 
λούδη, πρώην διευθυντή των «24 Ωρών».

Οι προμήθειες για το εμπόριο όπλων

Ένας θαυμάσιος εκλαϊκευτής 
της επιστήμης μεταφράζεται

για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα

η ελαφρότητα 
της Βαρύτητας

Μια συγκλονιστική πιριήγηοη 
στους χώρους της πιο μυστηριώδους δύναμης

Jayant Narlikar

Jayant Narlikar
Πανεπιστήμιο της Βομβάης

η ελαφρότητα 
της Βαρύτητας

•  «Μακάρι να υπήρχαν κι άλλοι 
επιστήμονες που να ’ χουν εμπε
δώσει τις πραγματικές αρχές της 
επιστήμης· μακάρι να υπήρχαν 
περισσότεροι επιστήμονες που 
να μπορούσαν να γράψουν σαν 
τον Narlikar». New Scientist 

Το βιβλίο αποτελεί μια θαυμά
σια εισαγωγή  σ’ όλα τα φαινόμενα 
της βαρύτητας — από την αδρά
νεια, την πτώση των σωμάτων, τη 
δυναμική των βλημάτων μέχρι τις 
μαύρες οπές και τα σχετικιστικά 
φαινόμενα. Χρησιμοποιώντας πα
ραδείγματα από την καθημερινή 
ζωή. καλύπτει τους βασικούς νό
μους της κίνησης, των θαλασσίων 
παλιρροιών, των κινήσεων των πλα
νητών και των δορυφόρων, της 
εσωτερικής δομής των άστρων, των 
αστέρων νετρονίων και των σου- 
περνόβα, και τις παράξενες ιδιότη
τες των μαύρων και λευκών οπών.
Με εύθυμο ύφος, ο Narlikar σ ’ 
αυτό το βιβλίο του, προσπαθεί να 
δώσει απάντηση στο μεγαλύτερο 
αίνιγμα που αντιμετώπισε ποτέ η 
επιστήμη — τη δομή και την εξέ
λιξη  του Σύμπαντος. 
σελ. 265, 1250 δρχ., Εκδόσεις Τρο
χαλία.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
εκδόσεις τροχαλία βιβλιοπωλείο

Γριβαίων 5 (πάροδος Σκουφά 64)
106 80 Αθήνα -  Τηλ. 36 46 426
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ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ 
Επιστημονική Φαντασία

μόλις κυκλοφόρησε

ΜΗΧΑΝΕΣ 
ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΡΟΜΠΟΤ

Επτά κλασικά διηγήματα επιστημο
νικής φαντασίας με ήρωες ρομπότ, 
γραμμένα από τους συγγραφείς που 
καθιέρωσαν το είδος: Ambrose Bier
ce, John Wyndham, Hart Vincent, 
Robert Moore Williams, Lester Del 
Rey, Harry Bates, Murray Leinster.

Κεντρική διάθεση:

Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε.
Πατούσα 3,10677 Αθήνα 

τηλ. 3639434

«Μικρή Βιβλιοθήκη Ηρόδοτος»

ΤΑΣΟΣ ΛΙΓΝΑΔΗΣ 
ΤΟ ΖΩΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ

11 χ 18 εκ. - 216 σελ. - 800 δρχ.

ΠΑΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ κ.ά.
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ

11 χ 18 εκ. - 288 σελ. - 600 δρχ.

Εκδόσεις Ηρόδοτος
Μαυρομιχάλη 7 - ΘΡ 10679 Αθήνα 

Τηλ.: (01)36.30.903

στο Ιράν αποτελούν —έτσι ισχυρίζονται 
οι πηγές μας— το μεγάλο μερίδιο του 
κέρδους της Αλλαγής.

Έγκυρες πληροφορίες του περιοδι
κού αναφέρουν ότι τουλάχιστον για «μια 
δουλειά» που-έχει σχέση με προμήθεια 
όπλων προς τον ένα των αντιμαχομένων 
—συγκεκριμένα το Ιράκ— πληρώθηκαν 
ως προμήθεια 5 εκατ. δολάρια. Για τα 
χρήματα αυτά υπάρχουν τα επίσημα πα
ραστατικά στην Τράπεζα Ελλάδος γιατί 
οι παραλήπτες —εταιρεία φάντασμα;— 
τα ήθελαν στο εξωτερικό. Η εμπορική ό
μως συναλλαγή —όπως και οι άλλες της 
ΕΒΟ— έγιναν μέσω της Τράπεζας Κρή- 
της.

Το ποσό αυτής της συγκεκριμένης 
προμήθειας απαιτήθηκε και πληρώθηκε 
όλο προκαταβολικά  και στο σύνολό της 
και πριν ακόμα «πάει το πράμα» στο Ιράκ 
και καταβληθεί η αξία του.

Για τις ιστορίες όμως της ΕΒΟ πολλά 
μπορεί να πει ο προ μηνών αποπεμφθείς 
πρόεδρός της κ. Στ. Καμπάνης· αλλά πώς 
να τα πει;

Το άλλο μεγάλο σκάνδαλο είναι η "υ
πόδειξη” προς τους δημόσιους οργανι
σμούς να καταθέτουν τα χρήματά τους 
στην Τράπεζα Κρήτης. Μεσολαβητής ή
ταν ο αντιπρόεδρος της Τράπεζας Παν. 
Βάκαλης και οι μίζες είχαν δυο κατευ
θύνσεις: Μια ανιούσα, προς την κυβέρνη
ση και το Καστρί, και μια κατιούσα με 
«ψωροδεκάρες 2-3 εκατομμυρίων» στους 
διοικητές των οργανισμών.

Η έρευνα για αυτή την κομπίνα ΠΑΣΟΚ 
- Κοσκωτά έχει αρχίσει. Αρκεί μόνον να 
σημειώσουμε ότι τα επιτόκια που η Τρά
πεζα Κρήτης χορηγούσε προς τους Ορ
γανισμούς εποίκιλλαν:

Αλλοτε ήταν μηδενικά και άλλοτε έ
φταναν στο 2% ως 3% ή πάλι ανάμεσα 
στο 15% ως 19%. Με ποιά κριτήρια άρα
γε;

Το ιδιαζόντως σκανδαλώδες στην ι
στορία αυτή —που έχει πάρει την οδό 
της δικαστικής έρευνας— είναι ότι κατα
θέσεις δημοσίων οργανισμών έγιναν α
κόμα και στα μέσα Οκτωβρίου εφέτος: 
Όταν όλα είχαν «στριμώξει», μερικοί 
κατ’ εντολήν —προφανώς— έδιναν τα 
λεφτά στον Κοσκωτά. «Η  Τράπεζα Κρή
της —παρ’ όλα.όσα ε λέγο ντο —  λε ιτουρ 
γούσε νομίμως». Αυτά δήλωσε ένας από 
τους διευθύνοντες των ΔΕΚΟ, στο ΑΝΤΙ.

Μάλιστα, λειτουργούσε νομίμως, η 
Τράπεζα Κρήτης, ακόμα τον Οκτώβριο 
του 1988...

Μια απόπειρα ψυχανάλυσης
Τι ήταν τελικά ο Γιώργος Κοσκωτάς; 

Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες οδη
γούν στο συμπέρασμα ότι ήταν ένας κοι
νός απατεώνας που κατάφερε να κερδί
σει στην Αμερική «μια φούχτα δολάρια» 
και ήρθε στην Ελλάδα να τα «επενδύ
σει». Στην αρχή φέρθηκε αξιοπρεπώς και

στηρίχτηκε σε ικανούς επα γγελμα τίες 
με τους οποίους ανέδειξε την ΓΡΑΜΜΗ 
σε ένα αξιοπρεπές εκδοτικό συγκρότημα 
μικρομεσαίου μεγέθους.

Κάποτε όμως γνωρίστηκε με τους επι
φανείς εκπροσώπους του παρακυβερνη- 
τικού κυκλώματος και άρχισε να θυμάται 
τον παληό του εαυτό. Η Ελλάδα της «Αλ
λαγής» ήταν «παράδεισος» για απατεώ
νες σαν τον Γιώργο Κοσκωτά.

Ο Γιώργος Κοσκωτάς ήρθε στην Ελλά
δα από τις ΗΠΑ με τα δολάριά του ύπο
πτης προέλευσης — και μέσα σε έξι χρό
νια κατόρθωσε να αναδειχθεί σε κορυ
φαίο οικονομικό παράγοντα της χώρας, 
αφού προηγουμένως εξαγόρασε τους 
πάντες και τα πάντα, από τις κορυφές 
της κυβέρνησης, μέχρι τον «Ολυμπιακό».

Παθολογικός πλαστογράφος ο Γιώρ
γος Κοσκωτάς πλαστογραφούσε τα πάν
τα, από τα πανεπιστημιακά του πτυχία 
μέχρι τα «ροζ» χαρτιά για την εισαγωγή 
του συναλλάγματος και το έγγραφο που 
έδωσε στον Κουτσόγιωργα. Και όπως λέ
γεται, η μοναδική φορά που κέρδισε χρή
ματα από την πλαστογραφία ήταν όταν ε- 
ξαπάτησε την υπηρεσία κοινωνικών α
σφαλίσεων της Νέας Υόρκης.

Ο Κοσκωτάς είναι επικίνδυνος γιατί εί
ναι ευφυής στο να συνδυάζει το παιχνίδι 
του κλεμμένου χρήματος και της απάτης 
με τη διαβρωμένη εξουσία.

Ο Γ ιώργος Κοσκωτάς έπεσε τελικά θύ
μα του μοναδικού «προσόντος» του, του 
ίδιου δηλαδή που τον ανέδειξε σε αυτό 
που έγινε στην Ελλάδα του κ. Α. Παπαν- 
δρέου και του ΠΑΣΟΚ: Την αλόγιστη α
πληστία.

Ο Γ ιώργος Κοσκωτάς δεν «έπεσε» μό
νο από τον «εκδοτικό πόλεμο», ούτε μό
νο από την αποδυνάμωση του Ανδρέα 
λόγω της ιστορίας της κ. Λιάνη και τον 
εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε μέσα στην 
κυβερνητική παράταξη, αμέσως μετά την 
επιστροφή του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο 
Γ ιώργος Κοσκωτάς έπεσε από την παθο
λογική μανία του να «κλέβει» τα χρήματα 
άλλων και να πλαστογραφεί και όταν ο 
Ανδρέας Παπανδρέου, μόνος και έκθε
τος στη δυσμενέστατη γι’ αυτόν σημερι
νή συγκυρία, δεν μπορούσε πλέον να τον 
καλύπτει άλλο.

Δεν είναι ασφαλώς τυχαίο ότι η τελευ
ταία φάση του σκανδάλου Κοσκωτά άρχι
σε αμέσως μετά την επιστροφή του Αν
δρέα Παπανδρέου από το Λονδίνο. Ο 
πρωθυπουργός, με μειωμένες πια αντο
χές, άφησε όλους τους χειρισμούς στον 
Κουτσόγιωργα, ο οποίος φυσικά τα θα
λάσσωσε.

Μένει τώρα να δούμε την τελευταία 
πράξη. Θα επικρατήσει τελικά η άποψη ε
κείνων που επιδιώκουν μια «αξιοπρεπή 
πτώση» και ιδιώτευση του Ανδρέα Πα
πανδρέου, για να μην δημιουργηθεί επι
κίνδυνο προηγούμενο, ή θα φύγει κι αυ
τός μια κάποια «νύχτα»; □
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ΑΠΟ ΤΟΝ «ΜΠΑΧΤΣΕ» ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ

/  Στην «υπόθεση Κοσκωτά» η διαφάνεια 
'  είναι ανύπαρκτη, οι θεσμοί υπονομεύτη

καν και υποβαθμίστηκαν, η έννομη τάξη 
παραβιάστηκε και το τελευταίο —και ί
σως το πιο λυπηρό— δοκιμάστηκαν οι 
συνειδήσεις για να αποδειχθούν στο τέ
λος ελαστικές και ευεπίφορες σε πιέσειο/ 

δελεασμούς. /

23.10.87
Ποια διαφάνεια και ποια έννομη τάξη; Ό 
λοι στο ΠΑΣΟΚ έχουν την τιμή τους.

σπάσει, τη σκανδαλώδη υπόθεση της Ε
τα ίρε^  Α ι γ α ί ο υ ; ^ —  λ
1.6.88
Το επιστέγασμα του σκανδάλου. Η προ
σπάθεια εκχώρησης του Αιγαίου στον 
Κοσκωτά. Το ΑΝΤΙ αποκαλύπτει την πλή
ρη κάλυψή του από τον Ανδρέα Παπαν- 
δρέου.

/  Διεισδύσεις '  ' "
I Ο «δρ» διεισδύει παντού. Με την Τρά- 
I πεζά Κρήτης στον ευαίσθητο χώρο της 
I αγοράς και πώλησης χρήματος. Με τον 
\ Τύπο οικοδομεί συμμαχίες (πολιτικές και 
| οικονομικές), ελέγχει την πληροφόρηση, 
I την εξουσία, τα κόμματα. Με το ποδό

σφαιρο επενδύει στη ι 
κών μαζών. Φτιάχνει το «θρύλο» και παί
ζει με τα γνωστά συμφέροντα οικονομι
κά και άλλα στο χώρο του αθλητισμού. Α
νάλογο φαινόμενο τουλάχιστον στον ελ
ληνικό χώρο διείσδυσης σε όλα τα μέτω
πα της πολιτικής, οικονομικής και κοινω
νικής ζωής δεν υπάρχει. Όπως και τέ
τοια παχυδερμία από την πλευρά της κυ
βέρνησης για τον έλεγχο και τη νομιμό
τητα, κατ’ αρχάς, οικονομικών και άλλων 
πράξεών του, που αρχίζουν από τα προ
φανή για το πώς έφερε τα τεράστια ποσά 
που επενδύει στην Ελλάδα ο Γ. Κοσκω
τάς και την αογική τουο προέλευση.

17.6.88
Το ΑΝΤΙ αποκαλύπτει τις σχέσεις του αρ- 
χιαπατεώνα με τον Γ. Παπανδρέου. Τι 
συνέβη και «χάλασαν» οι σχέσεις τους;

L
"Πολύ φυβυύμεθίΓδμωςότι, πάντα ως 

πρώην ελαιοχρωματιστής, ο κ. Κοσκω- 
τάς έχει αναλάβει εργολαβικά την ανάμι
ξη του μπλε με το κίτρινο προκειμένου 
να βγάλει πράσινο και στις επόμενες ε
κλογές. Γι’ αυτό άλλωστε και η «Εξόρμη
ση» θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να α- 
ναμι^θεί στην «διαμάχη ανταγωνιστών» 
που ξέσπασε με αφορμή την υπόθεση 
Κοσκωτά. Γιατί, άλλωστε, να αναμιχθεί 
το κυβερνητικό κόμμα. Όλοι οι άνθρω
ποι του προέδρου της γραμ μ ή ς  αε  είναι 
και δικοί του άνθρωποι, πρώην μη προνο
μιούχοι, αναξιοπαθούντες και ολίγον πέ- 
νητες που «πιάσαν την καλή, δικέ μου». 
Μπορούν λοιπόν να αφήσουν να αρθεί το 
απόρρητο των καταθέσεων και της άλω
σης των συνειδήσεων; ___^

29.7.88
Το κακά στην περίπτωση αυτή είναι ότι 
τα απόρρητα άρχισαν να βγαίνουν στην 
φόρα. Ο σώζων εαυτόν σωθήτω.

/  Είναι όμως τόσο απλό; Ξαφνικά θα γι 
νουν όλα μέλι - γάλα, οι εφημερίδες της 
συμπολίτευσης θα γράφουν για τον «Με 
γά λο » στο ύφος ίων Κουρήδων. οι εφη
μερίδες της Δεξιάς θα ασκούν ευθέως 
αντιπολίτευση και η διαφανεια θα κυ
ριαρχήσει στις πρωτοβουλίες του προέ
δρου του Κινήματος; Τέτοια οράματα αι 
θεροβαμόνων προϋποθέτουν ότι ο πρόε
δρός θα ξεμπερδέψει πολύ σύντομα μέ 
Μαντζουράνηδες και Καλούδηδες που α
πλώς θα χαρακτηριστούν ως « αρριβ ί 
στες που έκαμαν κακή χρήση  της ιδ ιό τη 
τας του κομματικού μ έ λ ο υ ς »—  κάτι που 
δεν θα φέρει και πονοκέφαλο στο Κα
στρί. Αλλού θα υπάρξουν προβλήματα; 
Θα πρέπει λχ. να δώσει σειρά εξηγήσεων 
ο κ. Κουτσύγιωργας για τις νομοπλαστι
κές «πρωτοβουλίες του» και τις επαφές 
του με τα κοσκωτικά στελέχη, θα πρέπει 
και ο κ. Γιώργος Παπανδρέου να εξηγή
σει πώς «ο όφ ις  τον εξηπάτησε», θα πρέ
πει να εξηγήσει πάμπολα ο κ. Χαλικιάς, 
θα πρέπει να αφηγηθεί ο κ. Μαρούδας το 
ιστορικό των εντολών που ελάμβανε από 
το Καστρί τις «κρ ίσ ιμ ες  ώ ρες», θα πρέ
πει, θα πρέπει... Τελοσπάντων δεν θα 
πρέπει τότε και κάποιος από το ΠΑΣΟΚ να 
μας εξηγήσει για τις διαμεσολαβήσεις 
Ανδρέα - Λούβαρη ·  Κοσκωτά; θα πρέπει 
επίσης να επανεξεταστεί αυτή η περίφη
μη ιστορία του «πόθεν έσχες».

12.8.88
Το ΑΝΤΙ είχε προβλέψει τις κινήσεις του 
ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να απαλλαγεί α
πό τον Κοσκωτά. Ο Ανδρέας ήταν αυτός, 
ο οποίος πίστευε ότι θα μπορούσε να τι
νάξει την ευθύνη για τα σκάνδαλα από 
πάνω του. Διαψεύστηκε παταγωδώς.

----Γιατί να θέλει όμως το ΠΑΣΟΚ την άλω
ση του ποδοσφαίρου από το μεγάλο κε
φάλαιο; Η αλήθεια είναι ίσως πολύ απλή. 
Οι απλοί παράγοντες, οι γραφικοί τύποι 
που κυριαρχούσαν στο επαγγελματικό

Ο Α. Παπανδρέου εν μέσω της «Γραμμής» Α.Ε.

ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα, δεν μπορού
σαν να δουν το ποδόσφαιρο «πολιτικά», 
να το αξιοποιήσουν για την άσκηση πιέ
σεων και τη διαμόρφωση συσχετισμών 
δύναμης. Το μεγάλο κεφάλαιο, έχοντας 
μάλιστα στη διάθεσή του τον έλεγχο στα 
μέσα μαζικής επικοινωνίας, μπορεί

9.9.88
Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την «πολιτική» 
αξιοποίηση του ποδοσφαίρου, περνάει 
και αυτό βέβαια μέσα από τον Κοσκωτά.

' "  ΊΓγςι Öl επιχειρηματικοί κύκλοι των «νέων τζακιών» αρ
χίζουν να παίρνουν κάποιες αποστάσεις και εγκαταλεί
πουν σιγά σιγά και διακριτικά το ΠΑΣΟΚ. Δείγμα η πρό
σφατη ολοσέλιδη πληρωμένη ανακοίνωση της INTRA 
COM στον Τύπο, με την οποία ο κ. Κόκκαλης προσπαθεί 
να πείσει τον κ. Μητσοτάκη να ξεχάσει το γιωτ *Γκουαν- 
ταλαχάρα» και τις σχέσεις του με τον κ. Παπανδρέου. 
Πριν από λίγο  μόλις καιρό ο κ. Κόκκαλης δεν έμπαινε 
καν στον κόπο να απαντήσει στις επιθέσεις του Τύπου 
για τις σχέσεις του με το Καστρί και τον Τόμπρα.

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ την ίδια τακτική, κάποιοι άλλοι βγά
ζουν τώρα τα ενοχοποιητικά πορίσματα ελέγχω ν στην 
Τράπεζα Κρήτης του Γ. Κοσκωτά. Το ερώτημα φυσικά 
δεν είναι μόνο αν όλοι αυτοί «έχουν καλό δικηγόρο», ό
πως επισημαίνει κυριακάτικη ε φ η μ ε ρ ίδ α .__________

23.9.88
Το σκάφος όμως βούλιαξε πριν προλάβει 
κανείς να το εγκαταλείψει εγκαίρως.

Πριν από ένα χρόνο, ο Α. Παπανδρέου κατέβαλε αγωνιώδεις προσπάθειες -θ α  
μιλήσουμε κάποτε γ ι’ αυτές—  για να περιορίσει τις αποκαλύψεις και να αποστα- 
σιοποιηθεί από τον κ. Λούβαρη και τα σκάνδαλά του.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου βρίσκεται βαρειά άρρωστος 
στο Λονδίνο και ο κ Λούβαρης, λίγο πιο κει από την κ. Λιανή, έχει καθιερωθεί 
ως ο κυριότερος σύμβουλος του επί προσωπικών και οικογενειακών υποθέσε-

Στη θέση λοιπόν που κάποτε ανήκε δικαιωματικά στον κ Μένιο Κουτοόγιωρ- 
γα και ενίοτε στον κ Λαλιώτη βρίσκεται τώρα ο μεγαλύτερος μιζαδόρος της Ελ
λάδας. Ετσι, ο κύκλος μοιάζει να κλείνει και ούτε τα προσχήματα δεν τηρούν-

Στην Αθήνα, στο μεταξύ, όλοι, οι γνωστοί και μη εξαιρετέοι, επιδίδονται μετά 
μανίας στο άθλημα των συμβάσεων της τελευταίας στιγμής Η αρχή εγινε με 
την εσπευσμένη αγορά των «Μπόιγκ. της Ολυμπιακής και στα χνάρια της έπον- 
ται δεκάδες άλλες συμβάσεις που μόνο τα οικονομικά συμφέροντα ορισμένων 
άγνωστων και μη εξαιρετέων εξυπηρετούν

Σας δίνουμε λοιπόν σήμερα ένα μικρό δείγμα του τι γίνεται στην Αθήνα των ε 
■^πι γόνων.

23.9.88
Όταν λείπουν οι γάτες χορεύουν τα πον
τίκια. Μόνο που στην προκειμένη περί
πτωση οι γάτες σέρνουν το χορό.

Ένα μικρό «ανθολόγιο» επισημάνσεων 
και αποκαλύψεων του -ΑΝΤΙ για το μεγα
λύτερο σκάνδαλο της Ελλάδας, την «υ
πόθεση Κοσκωτά», αλλά και μερικών άλ
λων, ξεχασμένων, ίσως βοηθήσει τον α
ναγνώστη να θυμηθεί μερικά από το πα
ρελθόν και να τα «προβάλει» στο παρόν.

Ο Μινώταυρος ως γνωστόν είχε κατα
σκευάσει έναν δαιδαλώδη λαβύρινθο 
στον οποίο όποιος έμπαινε δεν έβγαινε 
ποτέ. Έναν αντίστοιχο «λαβύρινθο» ζει 
τώρα άναυδη η κοινή γνώμη. Όμως οι 
μύθοι, όπως διαβεβαίωσαν οι ιστορικοί, 
δεν είχαν να κάνουν μόνο με τη φαντα
σία. Ο «μίτος της Αριάδνης», συνεπώς, υ
πάρχει και αυτό φαίνεται να το ξέχασαν 
οι σύγχρονοι «Μινώταυροι».

Το σκάνδαλο Κοσκωτά είχε μια αρχή. 
Δεν μπορεί παρά να έχει και τέλος. Ά λ 
λωστε ουδείς σήμερα πιστεύει σε μύ
θους.

ο διευθυντής του πολιτικού γρα
φείου του πρωθυπουργού, που επέβαλλε 
τη... μετανάστευση του θεσσαλού εκδότη 
στην Αθήνα, την ανάδειξή του σε... δημο
σιογραφικό συγκρότητα, τη γνωριμία του 
με τον ίδιο τον κ. Παπανδρέου. Εξ ου και \ 
τα νεύρα του τελευταίου όταν πληροφο- 
ρήθηκε τις νέες πηγές ..χρηματοδότησης 
του κ. Πόπωτα, και κυρίως όταν αντιλή- 
φθηκε ότι η κυβέρνησή του θα πλήρωνε α
κριβά το πολιτικό κόστος της απάτης, α
φού ήταν η ίδια που δημιούργησε με την 
πολιτική της όλες τις σχετικές προϋποθέ-,
ΠΠΓ ■

12.10.84
Ο ατυχής — αν και εξίσου ευτραφής 

με τον Κοσκωτά—  εκδότης εκ Βόλου Αθ. 
Πόπωτας ήταν ο πρώτος που αποπειρά- 
θηκε να ιδρύσει ένα εκδοτικό συγκρότη
μα για προσωπική χρήση του κ. Α. Πα
πανδρέου. Ο «Λιντοβόης» του κ. Κοσκω
τά, όμως ποιος είναι;________________

Ας αφήσουμε τα τζάκια 
να ανθίζουν -  ή να καπνίσουν...

> είπε ο χ .  ι 
ιμευση B a y
\

Ποια αχριδώς θα είναι τα «νέα τζάκια» που μας υποαχέ&ηκε 
στη Θεσσαλονίκη ο κ. Παπανδρέου θα το ξέρουμε με 
βεβαιότητα στο τέλος της διετούς περιόδου λιτότητος.
Μπορεί, όμως, κανείς να διακινδυνεύσει την πρόβλεψη πως ο | 
κ. Κοσκωτάς θα αποτελέσει ένα από αυτά. Μόλις 34 ετών, 
γόνος πτωχής οικογένειας, μετανάστης, μπογιατζής.
Κατάψερε με τον ιδρώτα του και την ευφυΐα του να είναι 
ιδιοκτήτης μιας Τράπεζας, εκδότης τεσσάρων περιοδικών 
(την άλλη εβδομάδα κυκλοφορεί το πέμπτο), βιομήχάνος 
πλαστικών και εκκολαπτόμενος εκδότης ημερήσιας 
εφημερίδας -  αποτελεί προφανώς το πρότυπο του «νέου 
ανθρώπου με όραμα» που του αξίζει να γίνει τζάκι στη θέση 
των παλιών τζακιών. _
Αν δεν βοηθηθεί όμως κανείς, τζάκι δεν γίνεται. Το είπε ο κ. 
Παπανδρέου. Και μόνο αυτή η πρωθυπουργική δέσμευση ί  
αρκούσε για να παραχωρηθεί στον κ. Κοσκωτά και η ε “  

τράπεζα που όιεκόικεί, η Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος -  που 
βγήκε στο σφυρί για 1.000.000.000 δραχμές και τις οποίες . 
έσπευσε πρώτος-πρώτος ο κ. Κοσκωτάς να χαταθέσει. __

Ο κ. Κοσκωτάς στο προσκήνιο με α
φορμή την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος. 
Τελικά τα «νέα τζάκια» μας φλόμωσαν.

Τίποτε όμως δεν είναι βέβαιο. Αυτό που \  
είναι φανερό είναι ότι με τη «δυναμική» ει- \  
σβολή του κ. Κοσκωτά στον Τύπο, αλλά ' 
και σε άλλες, πλην των τραπεζικών, δρα
στηριοτήτων «γεννιέται» ένα καινούργιο 
τζάκι... Ποιοι και πώς δυναμώνουν τη φω
τιά είναι άγνωστο. Ο καπνός που βγάζει 
αρχίζει όμως να διαλύεται. Ποιες επιπτώ
σεις θα έχει ενώ βαδίζουμε προς τη «πρό
κληση του 2.000» και των αντίστοιχων «ε
παναστάσεων» που λέει κατά καιρούς ο 

ρωθυπουργός της «Αλλαγής», θα φανεί.Ν^ωθυπι /

27.3.87
Το ΑΝΤΙ προειδοποιεί για μια ακόμα φο
ρά, αλλά «στου κουφού την πόρτα».

Ο Γ. Κοσκωτάς 
εν μέσω 

σωματοφυλάκων.

τα κομμάτια του «παζλ»Ν 
>νουν τη θέση τους. Ο κ. 

Λούβαρης, που παρά τη γενική κατα
κραυγή συνεχίζει και συνεργάζεται στε
νά με το Καστρί, συνεργάζεται και μάλι
στα σε στιγμή κρίσης και με τον κ. Κο
σκωτά. Και ο κ. Α. Παπανδρέου που συν
δέεται και με τους δυο, αποδεικνύεται ό
τι γνώριζε από την αρχή, πολύ πριν ξε-

λόιπον που 
αρχίζουν και naif

16 17



ΣΩΟΣ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ 
ΣΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΗ, Ο ΚΟΣΚΩΤΑΣ

ΦΥΓΑΔΕΥΕΤΑΙ
Ό ταν η κοινή γνώμη έχει 
πεισθεί ότι ο Γ. Κοσκωτάς 

φυγαδεύθηκε με την ανοχή ή 
ακόμα και τη βοήθεια 

ανθρώπων της κυβέρνησης, 
περιττεύει κάθε αναφορά 

στο ιστορικό της υπόθεσης. 
Παρ’ όλα αυτά έχει σημασία 
να αποκαλύψουμε μερικές 

ενδιαφέρουσες πλευρές του 
χρονικού της διαφυγής και 
όχι μόνο για «ιστορικούς» 

λόγους

Κ ατ’ αρχάς η διαφυγή μόνον τον κ. 
Κοσκωτά δεν συμφέρει. Πρώτον ε
πειδή από εδώ και πέρα θα ζει κα- 

ταδιωκόμενος, και δεύτερον επειδή μέ
νοντας στην Ελλάδα δεν διακινδύνευε 
παρά να πάει μερικά χρόνια φυλακή, αν 
πήγαινε ποτέ. Επιπλέον είναι περισσότε
ρο από βέβαιο ότι είχε στα χέρια του 
«χαρτιά» και «αποδείξεις συνενοχής» για 
ολόκληρο σχεδόν το φάσμα της πολιτι
κής σκηνής, ώστε να μπορεί να διαπραγ- 
ματευθεί άνετα την ασφαλή αναχώρησή 
του και τη μελλοντική ευτυχία του.

Ένας από τους πολλούς που μπορούν 
να επιβεβαιώσουν ότι ο κ. Κοσκωτάς είχε 
πράγματι «μυστικά όπλα» είναι και ο κ. 
Γιώργος Κουρής, ιδιοκτήτης της «Αυρια
νής», που καταπώς ομολογούν συνεργά
τες του έχει στη διάθεσή του λίστα με τα 
ονόματα είκοσι δύο πολιτικών που τα «έ
παιρναν» από τον απατεώνα. Γιατί λοι- 

^πόν να φύγει ο κ. Κοσκωτάς;
Είναι «ήλιου φαεινώτερον» ότι η «δια

φυγή» συμφέρει μόνον όσους συνεργά
στηκαν ένοχα μαζί του, όπως ο κ. Ανδρέ- 
ας Παπανδρέου και ο κ. Αγ. Κουτσόγιωρ- 
γας. Ιδιαίτερα ο κ. Α. Παπανδρέου, ο άν
θρωπος δηλαδή που ενέχεται περισσό
τερο από όλους στο σκάνδαλο, είχε κάθε 
λόγο να «διώξει» τον Κοσκωτά ο οποίος 
απειλούσε «να τα β γά λε ι όλα στη φόρα». 
Όλες οι ενδείξεις και τα στοιχεία, στο 
συμπέρασμα αυτό οδηγούν.

Ίσως να μη μάθουμε ποτέ τι συζητήθη
κε στη σύσκεψη Κ ουτσόγιω ργα  - Τσίμα - 
Ρουμελιώτη, αλλά ποιος αμφιβάλλει α
κόμα; Οι ένοχες σχέσεις του πρώτου με 
τον Κοσκωτά, του δεύτερου με τον κ. Α. 
Παπανδρέου (θα αναφερθούμε μιαν άλ
λη φορά αναλυτικότερα) και του τρίτου 
με τον αρχηγό της ΚΥΠ αποτελούν την 
καλύτερη ένδειξη ότι συζήτησαν τον 
τρόπο κάλυψης της φυγάδευσης.

Ιδιαίτερα για το πρόσωπο στο οποίο α- 
νετέθη η ευθύνη της «παρακολούθησης» 
του Κοσκωτά, τον αστυνομικό διευθυντή 
κ. Κώστα Ρουμελιώτη, μάθαμε από αστυ
νομικές πηγές ότι εξαρτάται απολύτως 
από τον αρχηγό της ΚΥΠ κ. Κ. Τσίμα, ο ο
ποίος όπως είναι γνωστόν παίρνει διατα
γές μόνον από τον κ. Α. Παπανδρέου.

Ο κ. Κώστας Ρουμελιώτης υπηρέτησε 
κι αυτός στην ΚΥΠ και έγινε αστυνομικός 
διευθυντής μόλις την περασμένη εβδο
μάδα, χωρίς να διαθέτει τα ουσιαστικά 
προσόντα. Θεωρείται «πρασινοφρου
ρός» και στους αστυνομικούς κύκλους 
λέγεται ότι αναρριχήθηκε στην ιεραρχία 
μόνον χάρις στις σχέσεις του με το σημε
ρινό αρχηγό της ΚΥΠ. Ο κ. Τσίμας μάλι
στα διόρισε κάποια συγγενή του κ. Κ. 
Ρουμελιώτη στο δημόσιο.

Το δίδυμο Τσίμας - Ρουμελιώτης ανέ
λαβε κατ’ αποκοπήν την «προστασία», 
στην κυριολεξία, του απατεώνα και στις 
διαμαρτυρίες της αστυνομίας ότι «το  θέ
μα δεν ήταν η προστασία του Κοσκωτά, 
αλλά να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο της 
διαφυγής του», απάντησαν ότι «έχουν  
πληροφορίες» σύμφωνα με τις οποίες η 
17 Νοέμβρη θα «κτυπούσε τον Κοσκω
τά». Μα αν το έκανε αυτό η 17 Νοέμβρη 
θα ήταν σαν να υπέγραφε κάτω από την 
κατηγορία ότι είναι «όργανο της ΚΥΠ».

Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να μας πεί
σει, για την ώρα, ότι ο κ. Τσίμας δεν διέ
ταξε τον «προστατευόμενο» του «να κά
νει τα στραβά μάτια».

του Βασίλη Ζήση
Έγκυροι νομικοί κύκλοι υποστηρίζουν 

ότι ο κ. Κοσκωτάς είχε διαπράξει αδική
ματα που έδιναν στον ανακριτή κ. Γ. Πα
πανδρέου κάθε δικαίωμα να διατάξει την 
άμεση προφυλάκισή του. Ο τελευταίος ό
μως όχι μόνο δεν τον προφυλάκισε, αλλά 
αντίθετα, του χορήγησε χρονικό διάστη
μα προθεσμίας 11 ημερών, προκειμένου 
να απολογηθεί. Ο Κοσκωτάς παρουσιά
στηκε στον 8ο ανακριτή συνοδευόμενος 
από τους συνηγόρους του κ. Θ. Βαρλάμη 
και Αλ. Λυκουρέζο την Πέμπτη 3 Νοεμ
βρίου, στις 7.30 το πρωί και πήρε αναβο
λή που εκπνέει την ερχόμενη Δευτέρα!

Ο κ. Α. Κουτσόγιωργας, στην προσπά- 
θειά του να σώσει τα προσχήματα ζήτη
σε λίγο αργότερα από τον εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου να του απαντήσει για 
ποιο λόγο ο ανακριτής έδωσε στον Κο
σκωτά χρόνο πέρα του 48ώρου.

Όταν ο Κοσκωτάς το μαθαίνει αυτό 
άρχισε να κλονίζεται και να αναρωτιέται 
σοβαρά μήπως τον «πούλησαν» και όπως 
πληροφορηθήκαμε είπε σε συνεργάτη 
του:

•  «Α υτο ί εκεί πάνω, με πάνε για τε
λειω μό. Δεν πρέπει να τους περάσει.
Τους κρατάω εγώ».
Εννοούσε βέβαια για τις κασέτες όπου 

είχε μαγνητοφωνήσει συνομιλίες, αλλά 
και το άλλο «αρχείο» του με εμβάσματα 
και άλλα αποδεικτικά ενοχής των ανθρώ
πων της εξουσίας.

Από τότε που ξέσπασε η τελευταία φά
ση του μεγάλου σκανδάλου, ο Κοσκωτάς 
όχι μόνο δεν ανησυχούσε, αλλά αντίθετα 
φρόντιζε μέχρι την τελευταία στιγμή να 
τακτοποιήσει τις υποθέσεις του και να 
βάλει την υπογραφή του σε έγγραφα ό
που δεν μπορούσε να υπογράψει άλλος 
κατ’ εξουσιοδότηση. Αποδεικνύεται έτσι 
ότι καθυστέρησε την αναχώρησή του για 
να τακτοποιήσει τη διανομή της ΓΡΑΜ
ΜΗΣ ΑΕ στους νέους ευνοούμενους της 
παρακυβέρνησης. Αυτή ήταν και η τελευ
ταία συναλλαγή του με το Καστρί.

Την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου άρχισε να ε
πισπεύδει με μανιακό ρυθμό τις διαπραγ
ματεύσεις για το ξεπούλημα των εται
ρειών «του». Ήδη από την προηγουμένη, 
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου το μόνο μέλημα 
του Κοσκωτά ήταν η διαπραγμάτευση: ο 
ίδιος είχε αρχίσει και προχωρήσει τις 
συμφωνίες και με τον Σαλιαρέλη και με 
τον Αλαφούζο. Συνέταξε και ένα «γενικό



ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΛΑΡΟ...
ΣΕΧΙΩΤΗΣ: Ταξίδι στην Αρκαδία 
ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ: Ταξίδι στη Ρόδινη 
ΚΟΣΚΩΤΑΣ: Ταξίδι στη Ν. Αμερική

πληρεξούσιο» στον πατέρα του για να υ
πογράφει αντ’ αυτού, τα οριστικά συμ- 
φωνηθέντα.

Από την Πέμπτη άρχισε να επισπεύδει. 
Την Παρασκευή προς Σάββατο έκλεισε 
με τον Αλαφούζο, την «Καθημερινή». Έ- 
κτοτε χάνονται τα ίχνη του. Δεν φάνηκε 
να κυκλοφορεί το Σαββατοκύριακο. Υ
πάρχει μια περίεργη μαρτυρία της κ. Ελ. 
Βλάχου ότι τον είδε την Κυριακή το 
πρωί. Μάλλον για «lapsus» πρόκειται· έ
να από τα πολλά της κ. Βλάχου. Υπάρχει 
η μαρτυρία του κ. Θ. Βαρλάμη ότι τον κά- 
λεσε το πρωί της Κυριακής στις 8.30 και 
εκείνη του πατέρα του ότι τα είπαν τηλε- 
φωνικώς το μεσημέρι της Κυριακής. Οι ε
κτιμήσεις μας είναι ότι τα τηλεφωνήματα 
αυτά έγιναν από το εξωτερικό.

Απολύτως ααφαλείς πληροφορίες του 
ΑΝΤΙ αναφέρουν ότι ο α' αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης και υπουργός Δικαιοσύ
νης κ. Αγ. Κουτσόγιωργας συνέστησε το 
Σάββατο 29 Οκτωβρίου στον Κοσκωτά 
«να φ ύγει». Γι’ αυτό και ο πρώην υπουρ
γός Δημόσιας Τάξης κ. Τάσος Σεχιώτης 
εξεμάνη και, όπως θα διαβάσετε σε δι
πλανές σελίδες, «τα  είπε έξω  από τα 
δόντια» στον κ. Κουτσόγιωργα.

Ο κ. Σεχιώτης γνώριζε ότι την Πέμπτη, 
3/11, το βράδυ είχε πραγματοποιηθεί σύ
σκεψη μεταξύ του κ. Κουτσόγιωργα, του 
αρχηγού της ΚΥΠ κ. Τσίμα και του υπεύ
θυνου για την παρακολούθηση του Κο
σκωτά, κ. Ρουμελιώτη και η έκρηξή του 
είναι η μόνη δικαιολογημένη ενέργεια 
της σύντομης καριέρας του στο υπουρ-. 
γείο Δημόσιας τάξης.

Οι πολλές όμως ξαφνικές επαφές του 
το Σάββατο έγιναν μάλλον από την Ελ
λάδα. Εικάζεται ότι Κοσκωτάς έφυγε:
•  είτε εξαργυρώνοντας άνδρες της α
σφάλειας που τον επιτηρούσαν - πράγμα 
όχι τόσο πιθανό,
•  είτε με την βοήθεια ανώτατου κρατι
κού λειτουργού.

Το τελευταίο είναι το πιθανότερο και 
συνδέεται με τη σύσκεψη των Κουτσό- 
γιωργα - Τζίμα - Ρουμελιώτη.

Ο Κοσκωτάς έφυγε «κάπου από την 
Ελλάδα» με αεροπλάνο και μάλιστα συ- 
νοδευόμενος.-Πληροφορίες τον θέλουν 
να βρίσκεται ήδη στη Νότιο Αμερική. Ό
μως το πιθανότερο είναι τουλάχιστον μέ
χρι τις 7 Νοεμβρίου να βρισκόταν στην 
Ζυρίχη σώος και ασφαλής. Στη Ζυρίχη 
βρισκόταν και η οικογένειά του. Τις επό
μενες μέρες φροντίζει για έναν καλό 
«κρυψώνα» — κάπου αλλού. Τα πράγμα
τα έχουν δυσκολέψει για τον Κοσκωτά, 
τώρα που η ελληνική κυβέρνηση κλυδω
νίζεται. Ο μοιραίος «χοντρούλης» της κ. 
Ελ. Βλάχου αποδεικνύεται μοιραίος και 
για τον άσπονδο φίλο της, τον κ. Α. Πα- 
πανδρέου. Ü

Α ΠΙΘΑΝΕΣ είναι οι συνθήκες υπό τις 
οποίες «δραπέτευσε», «φυγαδεύ- 
θηκε», «διέφυγε» —επί το απλοελ- 

ληνικότερον «την έκανε»— ο Κοσκωτάς. 
Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν.

Εκδοχή πρώτη: Μεταμφιέστηκε σε ο
δηγό φορτηγού του πρακτορείου εφημε
ρίδων.

Εκδοχή δεύτερη: Ήταν στο φορτηγό 
με τις εφημερίδες όχι σαν οδηγός, 
αλλά... σαν εφημερίδα — κάτω από τις 
ντάνες με τις εφημερίδες.

Εκδοχή τρίτη: Μόλις τέλειωσε η δια
πραγμάτευση με τον Αριστείδη Αλαφού
ζο για την πώληση της «Καθημερινής», 
μπήκε στο αυτοκίνητο του εφοπλιστή και 
έφυγε σαν κύριος.

αν ΠΙΣΤΕΨΕΙ κανείς τον τελευταίο δικη
γόρο του απατεώνα Αλ. Λυκουρέζο, που 
συνεργάστηκε για τελευταία φορά με 
τον πελάτη του την Τετάρτη, «ήταν πολύ  
εύκολο να φ ύγει από την κύρια είσοδο  
του συγκροτήματος στην Παλλήνη, α
φού ούτε στο δικό μου αυτοκίνητο έγ ινε  
καμιά έρευνα όταν έφυγα από εκεί, σ τις  
3.30 το πρωί της Τετάρτης».

Ο ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΣ —τελικά— υπουργός 
Δημοσίας Τάξεως κ. Τ. Σεχιώτης αποκά
λυψε στο στενό κύκλο των συνεργατών 
του ότι ο αντιπρόεδρος κ. Α. Κουτσό- 
γιωργας του ζήτησε να σταματήσει η πα
ρακολούθηση του τέως δόκτορα από την 
Ασφάλεια και να την αναλάβει η κυπ του 
κυρίου Τσίμα, με τη δικαιολογία ότι ήταν 
παράνομη η επίσημη παρακολούθηση.

Για την ιστορία, πια, σημειώνουμε ότι 
την επιτήρηση —«διακριτικώς»...— του 
απατεώνα είχαν αναλάβει 100 αστυνομι
κοί της Ασφάλειας με 28 αυτοκίνητα.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ της Δευτέρας ο εξ Αρκα
δίας υπουργός είχε δεχθεί τις υποδεί
ξεις της αντιπροεδρίας να υποβάλει την 
παραίτησή του, γιατί αλλιώς... θα τον πα- 
ραιτούσαν. Στο τηλέφωνο, όμως, του Τά
σου Σεχιώτη, εμφανίστηκε εκτάκτως τη 
Δευτέρα ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κ. Μητσο- 
τόκης, ο οποίος ζήτησε από τον υπουργό 
«υπεύθυνη και επίσημη πληροφόρηση  
για την τύχη του Κοσκωτά».

Η ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ Μητσοτάκη - Σεχιώτη ή
ταν σύντομη και ψυχρή. Αντίθετα, το 
θερμόμετρο και τα ντεσιμπέλ ανέβηκαν 
στα ύψη όταν ο κ. Τ. Σεχιώτης σχημάτισε 
στο «πορτοκαλί» τηλέφωνο τον αριθμό

του Κ. Αρκαδινού
της αντιπροεδρίας.

Οι φωνές του Τ. Σεχιώτη ακούγονταν 
μέχρι τους διαδρόμους του υπουργείου.

«Μ ε πολέμησες από την πρώτη σ τ ιγ 
μή» — φώναζε έξαλλος ο Τριπολιτσιώ- 
της στον Πατρινό. « Α λλο ι φάγανε, αλλά  
εγώ  θα πληρώσω τη νύφη. Δεν θα σου 
κάνω το χατήρι να με φας. Θα παραιτη
θώ μόνος μου. Εγώ είμα ι της σχολής Πα
παναστασίου».

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ - καταγγελία του Τ. Σε
χιώτη — «με πολέμησες από την πρώτη 
σ τιγμ ή »— είναι βάσιμο.

Ο Μένιος έλεγε με κάθε ευκαιρία για 
την υπουργοποίηση Σεχιώτη:

«Έ λε ιψ α  στην Πορτογα λία  για τρεις  
μέρες και τον κάνανε υπουργό Δημοσίας  
Τάξεως τον Τάσο. Τι ξέρει ο Σεχ ιώ τη ς  α
πό την Αστυνομία. Μόνο όποιος ήθελε  
να τον καταστρέφει τον έστε ιλε  στο λά- 
κο μ ε  τα φίδια».

Και αυτός που έστειλε τον Σεχιώτη 
στον «λάκο με τα φ ίδια» ήταν ο Αντώνης 
Λιβόνης —όχι. βέβαια, για να τον «θά
ψει», αλλά γιατί αυτός τον έφερε από την 
Ένωση Κέντρου στο ΠΑΣΟΚ.

ΒΕΒΑΙΑ, τόσο ο Τ. Σεχιώτης όσο και ο έ
τερος των Πουαρώ, ο Β. Γιαννόπουλος, 
ήταν πρώτοι - πρώτοι στη λίστα των προ- 
γραμμένων, αφού τους είχε χρεωθεί το 
φιάσκο του «Σίτυ οφ Πόρος» και τα προ
βλήματα που δημιουργήθηκαν τότε στις 
ελληνογαλλικές σχέσεις.

Ο Τ. Σεχιώτης έχει ξεκινήσει, πριν υπο
βάλει την παραίτησή του, να συναντηθεί 
με τον πρωθυπουργό κ. Α. Παπανδρέου. 
Πλην, όμως, έμεινε με την αίτηση στο 
...χέρι. Ταυτόχρονα με την παραίτησή 
του έγραψε γράμμα και γραφή στον πρό
εδρό του, όπου εξιστορεί τη δική του εκ
δοχή για τις ευθύνες της διαφυγής. Αν 
πιστέψουμε όσα λέει τώρα ο Τ. Σεχιώτης, 
κατά τη γνώμη του οι ευθύνες για τη δια
φυγή του απατεώνα βαρύνουν το υπουρ
γείο Δικαιοσύνης, γιατί δεν παράγγειλε 
έγκαιρα τη δίωξη Κοσκωτά και μάλιστα 
για «ένα έκαστο των πλημμελημά τω ν και 
κακουργημάτων του», ώστε να μην υπάρ
ξει ο κίνδυνος να του δοθεί η προθεσμία 
των 11 ημερών για να «ετοιμάσει την α
πολογία του» —η μάλλον να οργανώσει 
το ξεπούλημα των εταιρειών «του» και 
την εν συνεχεία απόδρασή του.

□

]
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Το μόνο 
που τους 
απομένει 
Επιτέλους 
ας
παραιτηθούν..

ΑΝ ΕΙΧΑΝ πολιτικό θάρρος, αν δεν υπο
τιμούσαν τη νοημοσύνη του λαού, θα εί
χαν ήδη παραιτηθεί.

ΑΛΛΑ δεν έχουν ούτε θάρρος, ούτε 
ευθιξία, ούτε αυτό που ο λαός αποκαλεί 
«φιλότιμο»... Γι’ αυτό προσπαθούν, τώρα 
να φορτώσουν τον Κοσκωτά —τον δικό 
τους Κοσκωτά— σε τρίτους: Στη Δεξιά, 
στην Αριστερά, στους Αμερικανούς, στη 
CIA, στη Μαφία, στους Τούρκους, σε κά
ποιους «εντός και εκτός Ελλάδας σκευω- 
ρομς»\ Όλοι αυτοί, «εκ κοινού συμφέ
ροντος ορμώμενοι» —μας λέει τώρα το 
ΠΑΣΟΚ— ήθελαν να πλήξουν τη «σοσια
λ ιστική  α λλα γή », να ανατρέψουν τον 
«καλό Ανδρέα», να διαμορφώσουν «ένα 
νέο πολιτικό χάρτη της χώρας», να ελέγ
ξουν την «αναπτυξιακή διαδικασία στο 
Α ιγα ίο», κοντολογίς να κατασκευάσουν 
μια «μέση ελεγχόμ ενη  συνείδηση». Και 
επειδή η συγκεκριμένη αυτή στόχευση α- 
πέτυχε —χάρις στο υψηλό ήθος του ΠΑ
ΣΟΚ...— γι’ αυτό οι «σκευω ροί» φρόντι
σαν να φυγαδεύσουν τον Κοσκωτά!

ΑΛΛΑ ΚΑΙ αν υποθέσουμε, προς στιγμή, 
ότι ο Κοσκωτάς ήταν ο άνθρωπος της CIA 
ή της Μαφίας ή των Τούρκων, τόσο το 
χειρότερο για το ΠΑΣΟΚ... Η Τράπεζα

Κρήτης αγοράσθηκε από τον Κοσκωτά ε
πί εποχής ΠΑΣΟΚ. Η εντολή στη ΔΕΗ, 
στον OTE και στους άλλους δημόσιους 
οργανισμούς, να καταθέτουν τα κεφά
λαιά τους στην Τράπεζα Κρήτης, δόθηκε 
όχι από κάποιους «εντός και εκτός Ελλά
δας ακευωρούς», αλλά από το ίδιο το Κα- 
στρί. (Εκτός αν δεχθούμε ότι «σκευωροί» 
και Καστρί είναι ένα πράγμα). Η κολοσ
σιαία εκδοτική μηχανή που στήθηκε στην 
Παλλήνη, δεν στήθηκε εική και ως έτυχε, 
αλλά με την κάλυψη, ενθάρρυνση και ευ
λογίες του κυβερνώντος ΠΑΣΟΚ. (Θυμά- 
σθε μια ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου 
στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών; 
Προτιμούμε — επ ιτέλους—  τα «νέα τζά 
κια», τους νέους σύγχρονους επ ιχε ιρ η 
ματίες από τους «απροσάρμοστους» πα
λαιούς... Αποτέλεσμα: Κάθε φορά που ο 
Κοσκωτάς αγόραζε μια εφημερίδα της 
παραδοσιακής δεξιάς («Καθημερινή», 
«Βραδυνή»), στο Καστρί υπήρχαν αλα
λαγμοί χαράς: Είδες ο Κοσκωτάς; Όσο 
για τις «24 Ώρες», είχαν γίνει το εκφρα
στικότερο όργανο του ΠΑΣΟΚ, μετά την 
«Αυριανή», φυσικά).

ΑΛΛΑ ΚΑΙ η «α γορά » του Ντέταρι, η α
νάδειξη του «δόκτορος» Γ. Κοσκωτά ως 
προέδρου του «Ολυμπιακού», τα πάρε - 
δώσε του «μ εγα λοτρ α πεζίτη» με όλη την 
οικογένεια Α. Παπανδρέου ή με τον Μ. 
Κουτσόγιωργα ή με τον Λούβαρη ή με 
τους παρατρεχάμενους τύπου Μεταξά ή 
Μαντζουράνη, αλλά και με τους δεξιούς 
Γ. Παλαιοκρασσά ή Α. Ανδριανόπουλο, ό
λα αυτά δεν έγιναν στο υπερπέραν, αλλά 
στον ελληνικό χώρο, επί εποχής ΠΑΣΟΚ, 
επί πρωθυπουργίας Α. Παπανδρέου. 
Ποιον κοροϊδεύουν, λοιπόν, οι διάφοροι 
Κωστόπουλοι όταν μιλούν περί «σκευω- 
ρών»;

★  ★  ★
ΤΟ ΠΑΣΟΚ, όμως, αναγνωρίζει ότι υπάρ

χει, τώρα, και ένα θέμα που λέγεται «κά
θαρση». Δεν αποκλείεται —μας λένε— 
«στην πορεία του, ο Κοσκωτάς να βρήκε, 
και από τον φ ιλοκυβερνητικό χώρο, κά
ποιους πρόθυμους να τον στηρ ίξουν και 
να συνεργασθούν μ α ζί του». (Είδατε, τι 
λεπτές διατυπώσεις χρησιμοποιεί, όταν 
θέλει, ο αυριανισμός;). Αλλά ποιοι θα κά
νουν την κάθαρση; Ο Τόμπρας; Ο Λούβα- 
ρης μήπως; Ο «γραμματοκομιστής» Μαν- 
τζουράνης; Ή μήπως η σοσιαλιστική ΚΥΠ 
που έφθασε να παρακολουθεί και αυτόν 
ακόμα τον δύστηνο, πρώην υπουργό Δη
μόσιας Τάξης, Σεχιώτη;

ΟΧΙ, ΟΧΙ, μας διαβεβαιώνει το ΠΑΣΟΚ. 
Η κάθαρση δεν θα γίνει από αυτούς ή α
πό τους «αριστερούς» του Εκτελεστικού 
Γ ραφείου (τον Λαλιώτη, τον Γ εννηματά, 
που, φυσικά, σιωπούν...) αλλά από την 
« ανεξάρτητη δικα ιοσύνη» και τον υπουρ
γό Δικαιοσύνης Μένιο Κουτσόγιωργα. 
Βέβαια η δικαιοσύνη του ΠΑΣΟΚ κάπου έ
κανε νερά όταν λ.χ. ο εισαγγελέας του Α- 
ρείου Πάγου Κωνσταντινόπουλος επέ
τρεψε να δοθεί προθεσμία 11 ημερών 
στον Κοσκωτά, για να απολογηθεί ενω 
για τους μικρούς απατεώνες (και όχι για 
τους μεγαλοαπατεώνες) η προθεσμία αυ
τή δεν ξεπερνά τις 48 ώρες... Από την άλ
λη όμως, δεν πρέπει να λησμονούμε 
—μας υπενθυμίζουν οι απολογητές του 
ΠΑΣΟΚ— ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Μ. 
Κουτσόγιωργας «διαμαρτυρήθηκε» στον 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου: «Τι πράγ
ματα είναι αυτά;» —του παρήγγειλε.«Α 
παιτώ να μου δώσεις πάραυτα εξη γή 
σεις»... Και ο κ. εισαγγελέας του έδωσε, 
πράγματι, εξηγήσεις, τις οποίες αποδέ
χτηκε ο κ. υπουργός. Αποτέλεσμα: Προ
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τού περάσουν οι 11 μέρες, ο μεγαλοτρα- 
πεζίτης, μεγαλοεκδότης, κ.λπ., να γίνει 
καπνός! (Και μια μικρή λεπτομέρεια: Οι 
τελευταίοι άνθρωποι που είδαν τον Κο- 
σκωτά, πριν από την φυγάδευσή του, ή- 
σαν επιφανή στελέχη της ΚΥΠ). Κατά τα 
άλλα, η «κάθαρση» θα γίνει!

*  *  *

ΤΟ ΚΑΛΟ το παλικάρι, όμως, ξέρει κι άλ
λο μονοπάτι... Και ένας τρόπος για να μη 
γίνει η κάθαρση —αν υποτεθεί βέβαια, ό
τι η ίδια η σήψη μπορεί να αποκαθάρει 
τον εαυτό της...— είναι ο ανασχηματι
σμός. Αυτή είναι η τελευταία «διέξοδος» 
του πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου, 
στον βαθμό που ο αναρρωνύων πρωθυ
πουργός διατηρεί επαφή με την πραγμα
τικότητα. Τι είδους ανασχηματισμός, ό
μως, μπορεί να είναι αυτός; Ο Κ. Σημίτης 
δεν δέχεται να μετάσχει. Το ίδιο και ο 
Απ. Λάζαρης. Ο Μ. Κουτσόγιωργας δεν 
θέλει να ακούσει καν περί ανασχηματι
σμού, ενώ οι «αριστεροί» του Εκτελεστι
κού ζητούν ανασχηματισμό, με την ελπί
δα ότι ο μεγάλος «αναρρωνύων» θα απο
δεχθεί το αίτημά τους για την μη συμπε- 
ρίληψη, στη νέα κυβέρνηση, του Μένιου 
Κουτσόγιωργα: «Αν φύγει ο Μένιος, 
πρόεδρέ μας, θα δείξουμε ότι δεν χ α ρ ι
ζόμαστε σε κανένα... θα πείθουμε ότι θέ
λουμε μ ια κάθαρση σε βάθος». ...Και ο 
Μένιος; Ο Μένιος Κουτσόγιωργας τους 
απαντά με το δικό του ύφος:«Κούνια που 
σας κούναγε», χωρίς να εξηγεί τι ακρι
βώς εννοεί με τη φράση αυτή.

ΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΕΣ, όμως πρόσωπα και 
πράγματα, ξέρουν τι εννοεί, τι υπαινίσ

σεται, ο υπουργός Δικαιοσύνης: «Τους  
κρατώ όλους. Και αν εγώ  αγόρασα ένα 
μικρό διαμέρισμα από την Τράπεζα Κρή
της, η οικογένεια  Παπανδρέου... — θου, 
Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου, κ.λπ.». 
Συμπέρασμα: Ο «μεγά λος αναρρωνύων» 
δεν σκέφθηκε ποτέ να απομακρύνει τον 
σημερινό υπουργό Δικαιοσύνης, αφού η 
κοινή μοίρα, η συγκυρία, η νομοτέλεια, η 
φορά των πραγμάτων, επιτάσσει την 
πλήρη ταύτισή τους. Και ο νοών νοείτω.

* * *

ΤΟ ΠΑΣΟΚ καταρρέει. Κυβέρνηση δεν 
υπάρχει ή αν υπάρχει θυμίζει την εικόνα 
διάλυσης που έδινε, λίγες μέρες πριν α
πό την πτώση της, η κυβέρνηση Ανδρου- 
τσόπουλου. Στη Βουλή γίνονται συνε
δριάσεις χωρίς την παρουσία ενός, έ
στω, υπουργού... Στα υπουργεία δεν 
παίρνεται καμιά απόφαση, αφού τίποτε 
δεν λειτουργεί εκεί. Η οικονομία πάει α
πό το κακό στο χειρότερο, ενώ το έλλειμ
μα του γενικού προϋπολογισμού του 
κράτους (τακτικού και επενδύσεων) 
προσδιορίζεται στα 1.175 δισ...

ΜΠΡΟΣΤΑ σε αυτά τα δεδομένα και ενώ 
διάχυτη είναι η αίσθηση της διάλυσης, 
της φθοράς, της διαφθοράς εξυπακούε- 
ται ότι καμιά «δ ιορθω τική» κίνηση δεν 
μπορεί να αποδώσει. Ένα αδιαφανές 
προσωποπαγές καθεστώς που βαρύνε- 
ται —μεταξύ άλλων— και με το μεγαλύ
τερο πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο 
που γνώρισε ο τόπος, δεν έχει περιθώ
ρια «αυτοκάθαρσης». Και, φυσικά, δεν 
μπορεί να ανακτήσει οποιαδήποτε αξιο-

πιστία. Όσο για τους λεγάμενους «α ρ ι
στερούς» του Εκτελεστικού Γραφείου 
του ΠΑΣΟΚ, καλά θα κάνουν —αφού αρέ- 
σκονται να λέγονται «α ρ ιστερο ί»—  να α
ναλάβουν τις ευθύνες τους. Και, βέβαια, 
δεν είναΓ ανάληψη ευθυνών όταν, κάθε 
τόσο, διοχετεύουν στην κοινή γνώμη ότι 
«αυτοί διαφωνούν» ή ότι «δ ιαφω νούν  
μεν, αλλά  ότι δεν εγκα τα λείπουν το σκά
φος, την ώρα που β ο υ λ ιά ζε ι»  ή όταν 
προσυπογράφουν θλιβερά κείμενα που 
μιλούν περί«σκευωρών» όταν ξέρουν ότι 
οι «σκευω ροί» βρίσκονται μέσα στους ί
διους τους κόλπους τους! Και, βέβαια, 
δεν δίνουν καμιά λύση, όταν το «άπαν- 
τον» της δραστηριότητάς τους περιορί
ζεται στο αίτημα για την απομάκρυνση 
του υπουργού Δικαιοσύνης Μένιου Κου- 
τσόγιωργα! (Ο αλληλοσπαραγμός μετα
ξύ στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ο διαγκωνισμός 
μεταξύ των διαφόρων «κέντρω ν ισχύος»  
δεν συγκινούν την κοινή γνώμη αφού 
δεν μπορούν να καλύψουν το κενό εξου
σίας, το κενό πολιτικής, το κενό δημο
κρατικών δομών που χάσκει σήμερα).

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν 
έχει τίποτε πια να δώσει, αφού η σήψη έ- 
φθασε μέχρι το κόκκαλο. Μπορεί, όμως, 
να παραιτηθεί και να προκηρύξει εκλο
γές με την απλή αναλογική. Είναι η μόνη 
υπηρεσία που μπορεί, πράγματι, να προ
σφέρει, μια και η απλή αναλογική θα αλ
λάξει το σημερινό πολιτικό σκηνικό, δια
μορφώνοντας νέους συσχετισμούς δυ
νάμεων. Και μέσα στον νέο αυτό συσχε
τισμό, η Αριστερά, η συνασπισμένη Αρι
στερά, θα έχει και δύναμη και γνώμη.

ΑΝΤΗΝΩΡ

ΜΙΚΡΟΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Π ριν από ένα χρόνο περίπου, όταν 
ακόμα ο Γ. Κοσκωτάς είχε την κά
λυψη των υψηλών προστατών του, 

μπορούσε με τα χρήματα της Τράπεζας 
Κρήτης να κάνει «δωρεές», κατασκευά
ζοντας το καλό του προσωπείο.

Στην Καλαμάτα, λοιπόν, υπήρχαν σχέ
δια για το Δημοτικό Νοσοκομείο της πό
λης. Το νοσοκομείο είχε κάνει έκκληση 
για να μαζευτούν τα απαραίτητα χρήμα
τα. Ο υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου για 
θέματα Καλαμάτας κ. Θ. Φιλιππόπουλος 
απευθύνθηκε και στην Τράπεζα Κρήτης, 
η οποία δεν άργησε να ανταποκριθεί. Ε
νώ γίνονταν οι συνομιλίες για την απαλ
λοτρίωση του χώρου, ο ιδιοκτήτης της 
βιοτεχνίας που υπήρχε σ’ αυτόν, κ. Πι- 
στάνης, ανακοίνωσε ότι πήρε τα χρήμα
τα που διεκδικούσε, (7,5 εκ. δρχ.) απευ
θείας από την Τράπεζα Κρήτης και ότι θα 
ελευθερώσει το χώρο εντός έξι μηνών.

Έτσι και έγινε, αλλά βέβαια εδώ βρί
σκονται και οι δικές μας απορίες:
•  Γιατί η Τράπεζα Κρήτης έστειλε τα 
χρήματα κατευθείαν στον κ. Πιστάνη, ε
νώ θα μπορούσε να τα μεταβιβάσει στο 
δ.σ. του Νοσοκομείου και να εκπέσουν 
ως δωρεά από την εφορία; Μήπως αυτό 
σχετίζεται με την πληροφορία ότι το πο- 
σόν το οποίο έδωσε ο Κοσκωτάς δεν ή
ταν 7,5 εκ. αλλά 10 εκ.;

Ρωτήσαμε τον κ. Θ. Φιλιππόπουλο αν η 
πληροφορία αληθεύει και αν έχει κάτι να 
δηλώσει. Ο κ. Φιλιππόπουλος μας είπε ό
τι αυτός δεν τα γνωρίζει, αυτά, ότι είναι 
δουλειά του δ.σ. του νοσοκομείου, ότι 
ναι μεν πήγαν απευθείας τα χρήματα σε 
έναν ιδιώτη και επισήμως δεν γνωρίζει 
τίποτε το δ.σ. και δεν έχει γραφτεί τίποτε 
στα πρακτικά των συνεδριάσεών του, αλ
λά όλα έγιναν πολύ σωστά τελικώς.

Ο κ. Φιλιππόπουλος μάλιστα επανήλθε

αυτοβούλως με άλλο τηλεφώνημά του 
για να μας πει ότι σχέση με τον Κοσκωτά 
είχε ο δήμαρχος Θ. Μπένος, ο Γ. Γεννή
ματος και ο βουλευτής της ΝΔ Αντ. Σα
μαράς.

Όλη αυτή η ιστορία «μυρίζει» πολύ. Τα 
ποσά που «έπαιξε» εδώ ο Γ. Κοσκωτάς ή
ταν μικρά και οι εξαγορές —αν υπήρ
ξαν— μικρής τάξεως.

Καλό είναι ο ειδικός ανακριτής κ. Γ. 
Παπανδρέου αλλά και ο επίτροπος κ. Σπ. 
Παπαδάτος να ερευνήσουν την υπόθεση. 
Κάτι θα έχει να πληροφορήσει σχετικώς 
ο κ. Πιστάνης, το δ.σ. του νοσοκομείου. 
Πιο διευκρινιστικός θα μπορούσε να ή
ταν ο κ. Θ. Φιλιππόπουλος. Τέλος, προ
κύπτει το ερώτημα, γιατί ο.κ. υπουργός 
συσχέτισε με Κοσκωτά τους κ. Μπένο - 
Γεννηματά - Σαμαρά;

□
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΩΝ ΛΩΤΟΦΑΓΩΝ
του Δ. Μιχαήλ

Οι διάφοροι επικριτές έχουν τη 
μνήμη λωτοφάγων, δηλαδή 
αδυνατούν να συνδέσουν τη 
διαφυγή του Κοσκωτά με την 
πολύχρονη και πολυποίκιλη 
προστασία του και αφετέρου 

ότι δεν ξεπερνούν οι 
αντιλήψεις τους τα όρια της 

«προσωπικής βεντέτας».

« Η
κυβέρνηση δεν μ πορεί να 
παραιτηθεί, για τί δεν  υπάρχει 
ουσιαστικά κυβέρνηση», σχο

λίασε με πικρό χιούμορ πρώην υπουρ
γός, για το «ΑΝΤΙ», την κατάσταση διάλυ
σης που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες 
στο «κυβερνητικό στρατόπεδο», που ση
μαίνει στην κυβέρνηση, τη διοίκηση, το 
Κίνημα και το περιβάλλον του κ. Ανδρέα 
Παπανδρέου.

Η περιβόητη υπόθεση του «σκανδάλου 
Κοσκωτά» και ό,τι με αυτό υπονοείται με
τά την εξάντληση όλου του λεξιλογίου 
του Ποινικού Κώδικα, έχει μετατραπεί, 
τις τελευταίες ημέρες, σε θέμα αιχμής

της εσωκομματικής αναμέτρησης και βα
θιάς κρίσης. Από την άρνηση του κ. Από
στολου Λάζαρη να λάβει μέρος στην κυ
βέρνηση έως τις υπαινικτικές βολές των 
βουλευτών στους διαδρόμους της Βου
λής, το «σκάνδαλο Κοσκωτά» αποτελεί 
το μόνο σχεδόν αποκλειστικό κριτήριο 
της στάσης τους. Είτε γιατί θέλουν να 
αντιπαρατεθούν, εμμέσως πλην σαφώς, 
όπως οι κ. Γ. Παπανδρέου και Κ. Λαλιώ- 
της στον παντοδύναμο ρόλο του αντι
προέδρου της κυβέρνησης κ. Μ. Κουτσό- 
γιωργα είτε γιατί δεν θέλουν να διατυπώ
σουν δημόσια και καθαρά τις μύχιες σκέ
ψεις τους για τις βαρύτατες ευθύνες του 
ίδιου του κ. Α. Παπανδρέου, ως πρωθυ
πουργού και προέδρου του Κινήματος, 
καθώς η αρχηγική του εικόνα ξεθωριάζει 
όλο και περισσότερο στις συνειδήσεις.

Από την άποψη αυτή, λοιπόν, οι δια
στάσεις του «σκανδάλου Κοσκωτά» μέσα 
στην κυβέρνηση, την κοινοβουλευτική ο
μάδα και την ηγετική μερίδα του Κινήμα
τος, δεν φαντάζουν τόσο πολύ ως αίτημα 
«ηθικής εξυγίανσης», αλλά αποτελούν α
πλώς πρόφαση για κριτική —με εξαίρε
ση περιπτώσεις όπως εκείνες των κ. Λά
ζαρη και Σημίτη—  και τακτική αποστα
σιοποίησης απέναντι στο ρόλο και τις ε
πιλογές του κ. Μένιου Κουτσόγιωργα, ο 
οποίος φαίνεται να διατηρεί την επιρροή 
του στον πρωθυπουργό και πρόεδρο του 
Κινήματος. Απόδειξη αυτής της «προσω- 
ποποιημένης» και ενδοσυγκρουσιακής 
κατάστασης μέσα στο Κίνημα και την κυ
βέρνηση είναι ότι κανείς, με αφορμή το 
«σκάνδαλο Κοσκωτά», δεν οδηγήθηκε σε 
γενικότερες σκέψεις, διαπιστώσεις, προ
τάσεις και υποδείξεις.

Κανείς —ακόμα και ο κ. Κ. Λαλιώτης, 
που φέρεται να υποστήριξε την ιδέα της 
απλής αναλογικής και της συμμαχικής 
κυβέρνησης σε «κλειστό κύκλο» επιτε
λών και μόνο— δεν έθεσε θέμα αλλαγής 
λειτουργιών, δεν έθεσε θέμα ευθυνών 
σε ανώτατο επίπεδο. Για παράδειγμα, η 
ανάπτυξη ως μεγαλοτραπεζίτη και επι
χειρηματία του Γ. Κοσκωτά είναι αποτέ
λεσμα σειράς χαριστικών μεταχειρήσε- 
ων (με πρώτες εκείνες των καταθέσεων 
των ΔΕΚΟ στην Τράπεζα Κρήτης και το 
ρόλο του κ. Γ. Λούβαρη) και η «δραπέτευ
σή» του, σειράς κλιμακούμενων ενερ
γειών (από την αναχώρηση της οικογέ- 
νειάς του έως τη διαπραγμάτευση με το 
δίδυμο Αρφάνη - Χιώνη).

Δεν σημαίνουν όλα αυτά βεβαίως ότι 
οι εσωκομματικές διαστάσεις που έχει 
λάβει το «σκάνδαλο Κοσκωτά» δεν μπο
ρεί να έχουν αξιοσημείωτες επιπτώσεις,

με αποκεφαλισμούς, όπως λ.χ. του κ. Μ. 
Κουτσόγιωργα, με «θεαματικό ανασχη
ματισμό», με διαμαρτυρίες στη σύνοδο 
της Κεντρικής Επιτροπής και άλλα ηχη
ρά παρόμοια. Σημαίνουν ότι οι διάφοροι 
επικριτές έχουν τη μνήμη λωτοφάγων, 
δηλαδή αδυνατούν να συνδέσουν τη δια
φυγή του Κοσκωτά με την πολύχρονη και 
πολυποίκιλη προστασία του και αφετέ
ρου ότι δεν ξεπερνούν οι αντιλήψεις 
τους τα όρια της «προσωπικής βεντέ
τας».

Ιδιαίτερα οι επώνυμοι αντιφρονούντες 
«κομματικοί» έχουν αρκεσθεί μέχρι σή
μερα σε έναν πόλεμο χαρακωμάτων και, 
φυσικά, με πλήρη αποδοχή του πατερνα
λιστικού ρόλου του κ. Παπανδρέου, της 
εξαίρεσής του από κάθε ευθύνη.

Από αυτόν περιμένουν τις «τολμηρές» 
και «αποφασιστικές» πρωτοβουλίες, ενώ 
στον ίδιο τον κ. Α. Παπανδρέου προσωπι
κά οφείλεται η κλιμάκωση της κρίσης, η 
διάλυση. Σε αυτόν και μόνον ανήκουν οι 
βαρύτατες ευθύνες ή το μεγαλύτερο μέ
ρος τους.
• Έτσι, η μεγαλύτερη μερίδα των δήθεν 

σήμερα «αντιφρονούντων» και αιτού- 
ντων «νυστέρι» δεν έχουν παρά ορια
κούς στόχους. Και τούτο φάνηκε έκδηλα, 
από τη συνάντηση «γνωριμίας» την Πέμ
πτη στο μέγαρο Μαξίμου, από τους λεγά
μενους κοινοβουλευτικούς και κυβερνη
τικούς. Αλλά και οι «κομματικοί», κατά τα 
άλλα, υπηρετούν πιστά όλες τις λογικές 
και επιλογές του κ. Α. Παπανδρέου, με 
πρώτη εκείνη που τον θεωρεί «ανεύθυ
νο».

Απόδειξη ότι στη συζήτηση της λεγά
μενης «τρόικας» —μετά μάλιστα τις δη
λώσεις του κ. Α. Παπανδρέου στο ΚΥΣΥΜ 
ότι το Ε.Γ. δεν μπορεί να έχε ι δ ιαφορετι
κή γραμμή—  συζητήθηκαν στον «Αστέ
ρα» (λέγεται και παρουσία, για ένα χρονι
κό διάστημα, της κ. Δ. Λιάνη) απλώς και 
μόνο θέματα αλλαγής προσώπων της κυ
βέρνησης:

Ποιοι πρέπει λ.χ. να έχουν «συνεπή ι
δεολογικοπολιτικό εξοπλισμό», να μην 
προκαλούν ή να έχουν προκαλέσει την 
κοινή γνώμη και άλλα ανάλογα; Και, εν
τούτοις, όλοι τους υπέγραψαν —την ε
πόμενη μέρα σύμφωνα με ανακοίνωση 
του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ— την 
κουτσογιωργική εκδοχή περί «σκευω
ρ ία ς» για την διαφυγή Κοσκωτά. Είναι 
σαφές λοιπόν ότι ακόμα και εάν ο κ. Κου- 
τσόγιωργας απομακρυνθεί από την κυ
βέρνηση, θα παραμείνει το πνεύμα του. 
Το πνεύμα της προστασίας του «προέ
δρου, τώρα μάλιστα που ε ίνα ι άρρω

στος», το  πνεύμα να προβάλλεται ο μέ- 
γας υπεύθυνος ως ο μέγας ανεύθυνος.

Πρόσθετη απόδειξη, το γεγονός ότι ε
νώ εθελοτυφλούν για τη διάλυση του δι
κού τους κόμματος, μεθοδεύουν να επω- 
φεληθούν από την αποσάθρωση των άλ
λων κομμάτων —από τη μικροκομματική 
επιδίωξη να αποτύχει η ιδέα της προε
κλογικής - προγραμματικής συνεργασίας 
στην Αριστερά, της προβολής της αντί
ληψης για «ανίερες συμμαχίες» και των 
παρασκηνιακών υποσχέσεων προς την η
γεσία και τους βουλευτές της «δη-ΑΝΑ». 
Στρατηγική τους είναι η αναπαραγωγή 
της δικής τους αποσάθρωσης σε ολόκλη
ρο τον πολιτικό χώρο.

Παρ’ όλα αυτά, όμως, και γι’ αυτό κα
νένας ανασχηματισμός, καμιά αλλαγή 
του Ε.Γ., καμιά διακήρυξη και γενικολο- 
γία και κανένας εξωραϊσμός από τα κρα

τικά μέσα ενημέρωσης δεν μπορεί να 
σταματήσει την πορεία της φθοράς, τα 
φαινόμενα χιονοστιβάδας.

Ο ίδιος ο κ. Α. Παπανδρέου παράγει 
και αναπαράγει τα φαινόμενα ανυπολη
ψίας και αναξιοπιστίας, αναπαράγει τον 
αυταρχισμό και τον ετσιθελισμό. Του έ
χει ξεφύγει εντελώς η κατάσταση απο
κομμένος και απομονωμένος, όχι γιατί 
δεν τον ενημερώνουν σωστά, όχι «λόγω 
Μιμής» απλώς, αλλά γιατί αρνείται και 
δεν θέλει να δει την πραγματικότητα.

Η έλλειψη εφεδριών που θα χαρακτη
ρίσει και το νέο ανασχηματισμό, οι απο
τυχημένες προσπάθειες «συσπείρωσης» 
με καταγγελίες περί δήθεν «νέου Ασπί
δα», τα φαινόμενα απομόνωσης και σή
ψης παράγονται από τον περίγυρο και 
τους ανθρώπους του λεγάμενου «Κα- 
στριού». Από τον ίδιο προσωπικά τον κ.

Α. Παπανδρέου και την πολιτική της προ
σωπικής εξουσίας, που θέλει να διατηρή
σει αυταπατώμενος συνεχώς.

Με παρόμοιες αυταπάτες φέρεται να 
συμπεριφέρεται και στα θέματα της υ
γείας του, που φαίνεται να διέρχεται λε
πτή φάση και πάλι. Έγκυρες πληροφο
ρίες αναφέρουν ότι η κάμψη της καρδιάς 
του πρωθυπουργού —που αντιμετωπίζε
ται και με τη βοήθεια βηματοδότη— εξα
κολουθεί να παραμένει πρόβλημα και α
στάθμητος παράγοντας στις πολιτικές ε
ξελίξεις. Τις πιο ρευστές, αβέβαιες και 
χωρίς ελπίδα ανάκαμψης για το ΠΑΣΟΚ 
και την κυβέρνηση.

Οι λόγοι της κατηφορικής τους πο
ρείας είναι πλέον κάτι πολύ περισσότερό 
από το δογματισμό, την πολιτική ανικα
νότητα, το ύφος και το ήθος της εξου
σίας. □

Τα βιβλία της «γνώσης»

»  | *«««»«1 Χ ίΙ «Μ».«« Κ Κ Μ Κ Λ »  X ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
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Ο ΥΜ Π ΕΡΤΟ  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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ΤΥΠΟΣ:
ΟΛΑ
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

Ποιο είναι το μέλλον της « Γραμμής» ΑΕ;
Θα μπορέσει να επιβιώσει πέραν του 
μηνάς χωρίς να πτωχεύσει; Έ χε ι 
αντιληφθεί κάποιος στο ΠΑΣΟΚ την 
τεράστια ευθύνη που επωμίζεται η 
κυβέρνηση για την τύχη 1.800 
εργαζομένων και για το γεγονός ότι 
τουλάχιστον δύο « ιστορικές εφημερίδες» 
(Βραδυνή και Καθημερινή) κινδυνεύουν να 
κλείσουν, και μια σχετικά νέα απόπειρα 
του ΠΑΣΟΚ (οι «24 Ώρες») πάει για φούντο;

Ποιος πιστεύει στο κόμμα αυτό ότι τα 
πράγματα θα είναι καλύτερα αν 
ειοακουσθεί η φωνή του Κουρή «να 
κλείσουν τα έντυπα της Γραμμής»; Οποια 
και αν είναι η διαφωνία μας ακόμα και για 
τους χειρισμούς των «επιτελών» ή για το 
είδος της δημοσιογραφίας που ασκήθηκε 
«επί Κοακωτά», τα έντυπα αυτά θα πρέπει 
να διατηρηθούν.

Ό μω ς οι προοπτικές είναι δυσοίωνες. 
Εκτός εάν...

Εκτός εάν οι εργαζόμενοι — και όχι 
βέβαια κάποιοι «επ ιτελε ίς »—  αποφασίσουν 
να αυτενεργήσουν.

Αλλοιώ ς οι διαμεσολαβητές — από Δ. 
Κουνελάκη ώς Γ. Ρουμπάτη, για να 
αναφέρουμε δείγμα του «είδους»— θα 
αποτελειώσουν ό,τι δεν κατάφερε η 
συνεργασία Κοακωτά - π α ς ο κ .

Απόψεις και προβληματισμός για το 
θέμα ελπίζουμε ότι θα φιλοξενηθούν στο 
ΑΝΤΙ στα προσεχή τεύχη του.

Από τις 24 Ωρες 
—  Παιδιά μας... κουφάνατε

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙ^ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΟΛΑ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ
Πωλούνται όπως είναι επιπλωμένα

(Υπό του λαϊκού αοιδού Αντύπα, 
αγαπημένου καλλιτέχνη της Δήμητρας 
μετά την επιτυχία «Αγαπάω σαν παιδί, 
αγαπάω...»).

Μακροπρόθεσμο σχέδιο, με στόχο 
να ενισχυθεί το μέτωπο των φιλο- 
πασοκικών —και ιδιαίτερα φίλο· 

ανδρεϊκών— εφημερίδων και να αποδυ
ναμωθεί αυτό που υποστηρίζει την αξιω
ματική αντιπολίτευση βρίσκεται σε εξέ
λιξη. Το σχέδιο άρχισε να εφαρμόζεται 
από τότε που ο πρωθυπουργός κ. Ανδρέ- 
ας Παπανδρέου, μαζί με άλλα στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ, αποφάσισαν να αναθέσουν 
στον εκδότη της εφημερίδας του Βόλου 
«Ταχυδρόμος», Πόπωτα την έκδοση των 
δυο εφημερίδων «Ειδήσεις» και «Ελεύθε
ρη Γνώμη». Οι εφημερίδες αυτές έκλει
σαν, το σχέδιο πήγε να προχωρήσει με 
τον Γιώργο Κοσκωτά, αλλά τα πράγματα 
ήρθαν «ανάποδα». Και τώρα...

...Και τώρα ετοιμάζεται νέο εγχείρημα, 
η νέα εφημερίδα του Σπύρου Καρατζα- 
φέρη «Επικαιρότητα» (δρχ. 30), με εκδό
τη τον κ. Χρήστο Σιαμαντά και χρηματο
δότη —άκουσον, άκουσον— τον επιχει
ρηματία κ. Πέτρο Κόκκαλη, προστατευό- 
μενο και φίλο του κ. Ανδρέα Παπανδρέ
ου. Έτσι, από την «Ελεύθερη Γνώμη» 
—που για το χάλι της επονομαζόταν «Ε
λεύθερη Συγγνώμη»— φθάνουμε στην 
«Επικαιρότητα». Ένα έντυπο με μεγάλο 
αριθμό μη επαγγελματιών δημοσιογρά
φων, που θέλουν όμως να εντριυφήσουν 
στην «καρατζαφέρειο δημοσιογραφική 
σχολή», προσφέροντας την εργατική 
τους δύναμη για δίδακτρα...

Ένα έντυπο το οποίο θα ασκεί κριτική, 
στο βαθμό, όμως, που δεν θα θίγονται 
καταστάσεις που μπορεί να έχουν αρνη
τικές επιπτώσεις στο ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτε
ρα στο «Γέρο της Ατασθαλίας» —κατά το 
«Γέρος της Δημοκρατίας»— ο οποίος, ό
σο περνά ο καιρός, χάνει πια τον έλεγχο 
της πολιτικής πραγματικότητας.

Στόχος, λοιπόν, η καλοπροαίρετη κρι
τική, αλλά συγχρόνως και η επισήμανση 
των αδυναμιών, ακινησιών, αναλγησιών 
του «κινήματος». Στόχος, η «Επικαιρότη- 
τα» να πετύχει εκεί που προσπάθησαν, 
χωρίς το αναμενόμενο αποτέλεσμα, οι 
«Ειδήσεις» και η «Ελεύθερη Γνώμη», και 
που τώρα επιχειρούν οι «24 Ώρες». Να 
πει, δηλαδή, «γυμνή —όπως φανέρωνε 
και η γιγαντοαφίσα της εφημερίδας— 
την αλήθεια». Κι όπως το γυμνό κάτι απο
καλύπτει, έτσι και η εφημερίδα να «φανε
ρώσει τα αφανέρωτα».

Στην περίπτωση, πάντως, που και η «Ε- 
πικαιρότητα» δεν εκπληρώσει τις προσ

δοκίες - φιλοδοξίες, θα ετοιμασθεί μια 
άλλη απογευματινή εφημερίδα, γνωστή 
για τη λαϊκότητά της στο παρελθόν... Ό
λες, όμως, οι νεοπασοκικές εφημερίδες 
βρίσκονται στην υπηρεσία του Ανδρέα, 
κινούμενες στο μήκος κύματος του Αν
δρέα, στα γούστα της Μιμής και στις ορέ
ξεις της νέας «αυλής», για μια ακόμα πα- 
σοκική τετραετία. «Μαζί σου, λοιπόν, Αν- 
τρέα, με μια φυλλάδα νέα...».

Τι γίνεται, όμως, με τις δυο εφημερί
δες της παραδοσιακής Δεξιάς, την «Κα
θημερινή» και τη «Βραδυνή»;
•  Για τη «Βραδυνή» η περιπέτεια τε
λείωσε.
•  Η «Καθημερινή» υπηρέτησε τη νέα πο
λιτική του ΠΑΣΟΚ, που άρχισε από το τέ
λος του 1985, συνταυτιζόμενη με την ά
ποψη του Καστριού ότι «ο πασοκικός σο
σιαλισμός, έχοντας αψηφίσει τους εργα
ζόμενους, εφαρμόζει καλύτερα τις συ
νταγές του καπιταλισμού». Το «πνεύμα» 
αυτό μετεφέρθη στην «Καθημερινή» από 
το 1983 και, έκτοτε, μαζί με το άλλο 
«πνεύμα», του «Νταβός», που ήρθε αργό
τερα ρίζωσε στις στήλες της προσδίδο
ντας μια νέα όψη και μια άλλη «πνευματι
κότητα» στην πρώτη —ιδιαίτερα την 
κυριακάτικη— σελίδα της.

Η «Καθημερινή», εξυπηρετώντας έτσι 
το νεοφιλελεύθερο οικονομικό «πνεύ
μα», της «Αλλαγής», έγινε το έντυπο 
προάσπισης θεσμών και ιδεών και, μέσω 
αυτής της επίφασης, έκανε χλιαρή αντι
πολίτευση στο ΠΑΣΟΚ: Αυτό ήταν κάτι 
που άρεσε στο Καστρί, αφού τα πασοκι- 
κά σκάνδαλα, μετά την αγορά της εφημε
ρίδας από τον Γ. Κοσκωτά περνούσαν 
στα ψιλά, εκτός και αν η ΝΔ έκανε σχετι
κή ανακοίνωση, οπότε, για τα προσχήμα
τα, την προέβαλε. Όχι όμως με εντυπω
σιακό τρόπο.

Με βάση το γεγονός ότι αποτελεί τον 
εκφραστή της φιλελεύθερης ιδεολογίας, 
η «Καθημερινή» είχε το δικαίωμα πια να 
καταφερθεί κατά, της αντιπαθούς για αυ
τήν ηγεσίας της ΝΔ. Υποστηρίζοντας ό
μως και προβάλλοντας, παράλληλα, θέ
σεις των κ. Γ. Ράλλη, Έβερτ, κ.λπ. χωρίς 
έτσι τον κίνδυνο να την κατηγορήσουν ό
τι άλλαξε πολιτικό στρατόπεδο.

Οι επικρίσεις όμως κατά της ηγεσίας 
της ΝΔ ήταν ό,τι ακριβώς ήθελε το ΠΑ
ΣΟΚ: Να βάλλεται από παντού ο Μητσο- 
τάκης.

Έτσι ο Κοσκωτάς και οι άνθρωποί του

επέτρεπαν στην «Καθημερινή» να λει
τουργεί όπως λειτουργούσε, αφού ου
σιαστικά εξυπηρετούσε η εφημερίδα το 
στόχο της «Αλλαγής».

Τι γίνεται τώρα;
Υπάρχει προσύμφωνο για αγορά της 

«Καθημερινής» από τον εφοπλιστή κ. Αρ. 
Αλαφούζο, τον οποίο διάφορα δημοσιεύ
ματα φέρουν ότι του είχε ανατεθεί η απο
κλειστική μεταφορά πετρελαίου από την 
ΕΣΣΔ και αραβικές χώρες στην Ελλάδα, 
επί υπουργίας Γ. Κατσιφάρα.

Ο κ. Αλαφούζος διέψευσε το δημο
σίευμα αυτό, το οποίο όμως ανταποκρί- 
νεται πλήρως στην αλήθεια. Κάποιο άλ
λο, όμως, δημοσίευμα της ίδιας εφημερί
δας, φέρει τον κ. Αλαφούζο να έχει ιδρύ
σει εταιρεία - «φάντασμα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΠΑΣΟΚ 
φαίνεται να αντιδρά στην αγορά της «Κα
θημερινής» από τον εφοπλιστή. Το Εκτε
λεστικό Γραφείο του ΠΑΣΟΚ —κατά 
πληροφορίες— κάνει τα αδύνατα δυνα
τά ώστε να μην περάσει η «Καθημερινή» 
στην ιδιοκτησία του κ. Αλαφούζου, επει
δή πιστεύει ότι «οι καλές σχέσεις  του κ. 
Αλα φ ούζου  με τον κ. Μ ητσοτάκη» θα έ
χουν καταλυτικές επιπτώσεις στη γραμ
μή της εφημερίδας, η οποία αυτή τη στιγ
μή αντανακλά έμμεσα τις θέσεις του ΠΑ
ΣΟΚ. Έτσι, μεταθέτουν το θέμα της αγο
ράς της «Καθημερινής» στη δικαιοδοσία 
του προσωρινού επιτρόπου στην Τράπε
ζα Κρήτης κ. Παπαδάτο, ο οποίος μπορεί 
να ακυρώσει το προσύμφωνο...

Μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης υ
πήρχε μεγάλη αβεβαιότητα στο προσω
πικό της «Καθημερινής» για την τύχη της 
εφημερίδας.

Σχετικά τώρα με τις εξελίξεις στην η
γεσία της εκδοτικής επιχείρησης «Γραμ- 
μή ΑΕ», πηγές αναφέρουν ότι πρόεδρος 
θα είναι ο πρώην κυβερνητικός εκπρό
σωπος κ. Γ. Ρουμπάτης. Και θα ακολου
θεί ο τέως πρόεδρος της εταιρείας κ. Δ. 
Κουνελάκης και ο κ. Γ. Τσούτσιας, πρώην 
διευθυντής του ΕΝΑ και πολέμιος του Θ. 
Καλούδη, ο οποίος παραιτήθηκε —την 
ώρα που το πλοίο βυθιζόταν...— από την 
εφημερίδα «24 Ώρες», στην οποία ήταν 
διευθυντής.

Στόχος του κ. Παπανδρέου είναι η εκ
δοτική εταιρεία «Γραμμή ΑΕ» και, κυ
ρίως, οι «24 Ώρες» να παραμείνουν πι
στές στην πολιτική του ΠΑΣΟΚ και στις 
προσωπικές του επιδιώξεις. □

Ο Κοσκωτάς μόνο την καινούργια 
διεύθυνση και το νέο του τηλέφω
νο δεν είχε αφήσει πριν την κοπα

νήσει. Αλλά οι κινήσεις του έδειχναν ότι 
θα έφευγε. Ξεπούλησε όσα πρόφτασε: 
την τράπεζα στους Αρφάνη - Χιώνη, την 
«Καθημερινή» στον Αρ. Αλαφούζο, τη 
«Βραδυνή» και την «ΠΑΕ Ολυμπιακός» 
στον Αργύρη Σαλιαρέλη. Το μόνο που ά
φησε, ήταν αγγελία υπό τον τίτλο ΠΩΛΕΙ
ΤΑΙ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΚΩΡΗΣΕΩΣ ΣΤΟ Ε
ΞΩΤΕΡΙΚΟ .

Υποτίθεται ότι η νυχτερινή μεταβίβα
ση της Τράπεζας Κρήτης έγινε για να 
προλάβει την αίτηση του επιτρόπου στην 
τράπεζα κ. Σπύρου Παπαδάτου για συν
τηρητική κατάσχεση της περιουσίας του 
Κοσκωτά.

Ωστόσο, στην περίπτωση της «Καθη
μερινής», τόσο ο επίτροπος όσο και η κυ
βέρνηση κράτησαν μια διακριτική στάση 
τέτοια που έδειχνε ότι ενέκριναν όχι μό
νο την πώληση, όσο και κυρίως το νέο α
γοραστή.

Μόλις την προηγουμένη της αγοράς 
της «Καθημερινής», ο Δημήτρης Μαρού- 
δας, απαντώντας σε δήλωση του Κ. Μη
τσοτάκη (με την οποία ζητούσε να επι
τρέψει η κυβέρνηση την πώληση των 
« δύο παραδοσιακών εφημερίδων της 
παρατάξεως» σε  ενδιαφερομένους ιδιώ
τες), έλεγε ότι η λύση του προβλήματος 
δεν είναι απλή, γιατί συναρτάται με πο
λύπλοκα νομικά προβλήματα και οικονο
μικές εκκρεμότητες.

Ως δια μαγείας, όμως, λίγες ώρες μετά 
τα πολύπλοκα νομικά προβλήματα «λύ
θηκαν» και οι επιφυλάξεις του Δημήτρη 
Μαρούδα για τις «οικονομικές εκκρεμό
τητες» αποσύρθηκαν.

Στις 3.30 το πρωί του Σαββάτου έπε
φταν οι υπογραφές στο προσύμφωνο 
«Γραμμής» - Αλαφούζου, χωρίς η κυβέρ
νηση να εκφέρει την παραμικρή ένστα
ση. Το ίδιο βράδυ, στον «Αστέρα» της 
Βουλιαγμένης, οι πράσινοι αστέρες της 
«Γραμμής» Γ. Ρουμπάτης, Γ. Αμανατίδης 
μαζί με τα άλλα «άχρωμα αστέρια και α
στεράκια» του δ.σ. της «Γραμμής» άκου- 
σαν από τα χείλη του πρωθυπουργού την 
ικανοποίησή του για τη λύση που βρέθη
κε για την «Καθημερινή».

Ικανοποιημένοι ήταν και είναι και στη 
ΝΔ από τη λύση Αλαφούζου. Ίσως η εξή
γηση για την ικανοποίηση όλων από τον 
Αρ. Αλαφούζο να βρίσκεται στη δήλωση

του ίδιου όταν, μετά την αγορά, τον ρώ
τησαν «πού ανήκει» και εκείνος απάντη
σε σολομώντεια: « Ποτέ δεν έχω  ψηφίσει 
δυο φορές το ίδ ιο  κόμμα».

Στην περίπτωση της «Βραδυνής», ό
μως, ο επίτροπος της Τράπεζας Κρήτης 
Σπ. Παπαδάτος κινήθηκε για συντηρητι
κή κατάσχεση μόνον όταν διάβασε στις 
εφημερίδες ότι την αγόρασε ο Αργύρης 
Σαλιαρέλης.

Στον «Ολυμπιακό» έγιναν τη Δευτέρα 
και την Τρίτη κωμικοτραγικές σκηνές. Οι 
«παλιοί», προ-κοσκωτικοί του Ολυμπια
κού, ανάμεσά τους ο μεγαλομέτοχος ε
φοπλιστής Π. Χατζηιωάννου, αναζητού
σαν με αγωνία τον «Θανάση» — Βαρλά- 
μη— με το «πακέτο» των μετοχών του Ο
λυμπιακού για να τον παραδώσουν 
στους Σαλιαρέληδες, που στην αργκό 
των φιλάθλων είναι γνωστοί με το παρα
τσούκλι «Ζούγκλας» ή «Ρουμπινιάς».

Στους δημοσιογράφους που ρωτού
σαν «τι γίνεται» με τον Ολυμπιακό ο Χατ
ζηιωάννου απαντούσε: «Μήπως ξέρετε 
που είναι ο κύριος Βαρλάμης;».

Στις 2 το μεσημέρι βρέθηκε το πακέτο 
στα χέρια του πατέρα Κοσκωτά και αμέ
σως κλείστηκε το ραντεβού με τους Σα- 
λιαρέληδες στο συμβολαιογραφείο Κο- 
λαΐδα, στην οδό Πανεπιστημίου. Ταυτό
χρονα, όμως, ο Σπ. Παπαδάτος με αίτησή 
του ζητούσε τη συντηρητική κατάσχεση 
των μετοχών των Γ. και Στ. Κοσκωτά 
—που είχαν το 40%. Οπότε, οι «αγνοί» 
του λιμανιού και του Ολυμπιακού αναρω
τιούνταν «τι θα πάρει ο Σαλιαρέλης;».

Η τιμή που ανακοινώθηκε για την αγο
ρά του Ολυμπιακού είναι 100 εκατομμύ
ρια —όσο και η ονομαστική αξία των με
τοχών. Ωστόσο αυτή η αγοραπωλησία 
ούτε από μακριά δεν μπορεί να έχει σχέ
ση με 100 εκατομμύρια, εκτός αν είχαν α- 
ναληφθεί και οι υποχρεώσεις του Κο
σκωτά για τον Ντέταρι. Ήδη την Τρίτη 
8.11 εξωφλήθηκε η «Άιντραχτ» από λο
γαριασμό τράπεζας του εξωτερικού 
—αλλά και του Σουηδού βολλεϋμπωλί- 
στα Γκούσταφσον, που έχει πληρωθεί 
μόνο για το πρώτο από τα τρία χρόνια 
του συμβολαίου του.

Η συντηρητική κατάσχεση στη «Γραμ
μή» μέχρι ποσού 8 δις παγώνει προς το 
παρόν τις πωλήσεις του ΕΝΑ και του ΚΑΙ, 
των δύο οικονομικά καλύτερων «κομμα- 
τιών» της συλλογής Κοσκωτά.

□
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ΙΝ ΜΕΜΟΡΙΑΜ...

Ο φίλος της γειτονιάς κα
τέβηκε τα σκαλιά και 
μπήκε νωρίς το πρωί, 

χθες, στο γραφείο, όπου οι 
πληροφορίες για τα τελευ
ταία γεγονότα δημιουργού
σαν τη δική τους ατμοσφαιρι
κή πίεση. Του προσφέραμε 
καφέ, για να ανάψει το πρώ
το, υποθέτω, τσιγάρο της η
μέρας. Και μέσα από τους κύ
κλους του άσπρου καπνού με 
κοίταξε γεμάτος απορία, και 
με αρκετή δόση ειρωνείας, 
γεμάτης υπονοούμενα θα πει: 

«Μα για σταθείτε —δεν συ
νηγορείτε στην προσπάθεια 
της "Καθημερινής” να γίνει 
αντικειμενική, ανεξάρτητη 
και να μοιάσει με τις εφημερί
δες "γνώμης” , του εξωτερι
κού, όπως είναι οι "Τάιμς” , η 
"Μοντ” , η "Ιντερνάσιοναλ 
Χέραλντ Τρίμπιουν” ; Γιατί τό
σο φαρμάκι για ένα τέτοιο εγ
χείρημα, από νέους ανθρώ
πους; Γ ιατί πάτε να στραπα
τσάρετε πρωτοβουλίες, που 
δημιουργούν ελπίδα, για μια 
σωστή πληροφόρηση; Γιατί 
διϋλίζετε τον κώνωπα και κα
ταπίνετε την κάμηλον;

Αμείλικτα ερωτήματα, που 
χτυπούσαν σαν σφυριές στα 
ακουστικά μας τύμπανα, τα ο
ποία πάλλονται, εδώ και και
ρό, από αποκαλύψεις, σκάν
δαλα, ατασθαλίες και πάσης 
φύσεως ανωμαλίες. Η τύχη 
της «Καθημερινής»... Η ταλαι
πωρία μιας εφημερίδας, που 
κινδυνεύει να κλείσει επί 
...πασοκικού σοσιαλισμού αλ
λά και για την οποία κανείς 
«αμαρτωλός» της λεγάμενης 
«Δεξιάς», δεν έβαλε το χέρι 
του, όταν είχε την εξουσία, 
για να μην καταλήξει η εφημε
ρίδα στα χέρια του Γιώργου 
Κοσκωτά. Ποιος ενδιαφέρθη
κε για την εφημερίδα αυτή, 
που γερνούσε στην οδό Σω- 
κράτους, πάνω σε ένα προπο
λεμικό μεταχειρισμένο πιε
στήριο, που κινδύνευε να δια
λυθεί από τη μια μέρα στην 
άλλη, «εις τα εξ ων συνε- 
τέθη»; Ποιος ενδιαφέρθηκε 
να επιβιώσει η «Καθημερινή» 
ιδιαίτερα από εκείνους που α- 
νέδειξε, προστάτεψε και πρό
βαλε με «θεϊκή» ευλάβεια, λες 
και δεν έκαναν λάθη, δεν διέ- 
πραξαν ανοησίες δεν, δεν, 
δεν...

Φορτωμένη επαχθή χρέη 
τραβούσε την ανηφόρα, κατά 
τον ποιητή. Κουβαλώντας μια 
μεγάλη και ένδοξη παράδο
ση, που κύριο χαρακτηριστικό 
της είναι η αντικειμενική γρα
φίδα, που αποτύπωνε με το 
δικό της χρωστήρα τα γεγο
νότα και εξέφραζε τη γνώμη 
της ελεύθερα. Γνώμη, που άλ
λοτε ωφέλησε, άλλοτε έβλα
ψε... Και σήμερα;

Σήμερα η «Καθημερινή» τυ
πογραφικά πιο όμορφη, πιό
τερο κομψή, καθαρή, λευκή, 
σε σχήμα που προκαλεί σεβα
σμό, θέλει να κάνει, παρά τα 
χρόνια της, μια νέα σταυρο
φορία. Υπάρχουν όμως οι 
σταυροφόροι; Και, το σημαν
τικότερο, υπάρχει σταυρός;

Το κουδούνι κτύπησε και έ
νας τακτικός αναγνώστης της 
«Καθημερινής» μπήκε τρεχά
τος, αναστατωμένος, αλαφια
σμένος.

— Δεν τα μάθατε; Η «Καθη
μερινή» πουλήθηκε (!).

Αναρωτήθηκα αν μια εφη
μερίδα μπορεί να «πουληθεί» 
—τι λέξη κι αυτή... Αν ένα 
πνευματικό είδος, όπως ήταν 
αυτή η εφημερίδα μπορεί να 
«πουληθεί». Τρομερή λέξη, ι
διαίτερα τώρα που πολλοί και 
πολλά πουλιώνται και ξεπου- 
λιώνται.
— Μα είναι σίγουρο; Ρώτησα.

— «Σιγουρότατο», άκουσα. 
«Ο εφοπλιστής κ. Αρ. Αλα- 
φούζος την αγόρασε μαζί με 
τα υπάρχοντά της».
— Και πόσο;
— Εννιακόσια εκατομμύρια

Σιγή...
— Δεν βαριέσαι —είπα— θα 
ξαναβρεί το δρόμο της.

Η «Καθημερινή» πάντα έ
βρισκε το δρόμο της. Όταν 
εργασθείς σε αυτή θα μάθεις, 
όπως μου είπε κάποιος συντά
κτης της, ότι μπορεί να βγει 
και χωρίς δημοσιογράφους, 
έχει κεκτημένη ταχύτητα και 
μεγάλη «μάζα αδρανείας», ό
πως λένε οι φυσικοί.

Αυτή, λοιπόν, η μεγάλη 
«μάζα αδρανείας», που έκανε 
την εφημερίδα να μην αλλά
ζει εύκολα ταχύτητα, υπήρξε 
το προτέρημα και, συγχρό
νως, το ελάττωμα της «Καθη
μερινής». Έτσι, δεν μπορού

σαν να καρποφορήσουν οι 
προσπάθειες, που γίνονταν α
πό, δυστυχώς, λίγους, ώστε η 
«Καθημερινή» να μοιάσει στη 
«Μοντ» και στην «Ιντερνάσιο- 
ναλ Χέραλντ Τρίμπιουν», όχι 
σε σχήμα, αλλά σε περιεχόμε
νο... Τι λέξη και αυτή! Περιε
χόμενο...

...Αυτά, που λέτε, το περιε
χόμενο, πόσο δύσκολο είναι 
να το αλλάξει κανένας: Και 
πόσο τρομερό, εξοντωτικό, 
αγχωτικό είναι να θες να βά
ζεις τις γνώσεις σου που απέ
κτησες με σκληρή, υπεύθυνη, 
πνευματική δουλειά χιλιάδων 
ωρών, στην υπόθεση βελτίω
σης του περιεχομένου· και η 
προσπάθεια αυτή να αμείβε
ται με αρκετή αδιαφορία, υ
πέρμετρη ειρωνεία και μπόλι
κο εγωισμό, αλλά και σνομπι- 
σμό...

Και ήρθεν ο «δρ» Γιώργος, 
προτιμηθείς αντί σοβαρών ε
πιχειρηματιών, ο νέος ιδιο
κτήτης- αγνώστου παρελθόν
τος, κουβαλώντας πολλά κιλά 
και ύποπτα λεφτά.

Η πρώτη του ενέργεια: Να 
αλλάξει τις κλειδαριές των 
γραφείων του λογιστηρίου.

Το κλίμα απότομα άλλαξε. 
Έκλεισαν οι πόρτες γρα
φείων, που ήταν ανοικτές. Πα- 
γωμάρα, αβεβαιότητα. Ξεπρέ
βαλλαν «νέοι» συνάδελφοι· έ
νας νέος κόσμος που μετα
μορφωνόταν έτσι, που αισθα
νόσουν σαν την «Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων».

Νέο «πνεύμα» στην «Καθη
μερινή». Σύγχρονο, απρόσω
πο, περίεργο. Ατμόσφαιρα 
κρύα που μεταφέρθηκε και 
αυτή στην Παλλήνη, στα 
«μαρμαρένια αλώνια» του 
φρουρίου του Κοσκωτά.
— Για συνεχίστε, για συνεχί
στε, μη λυπάστε...

Η «Καθημερινή» διατήρησε 
την αξιοπρέπειά της, το ύφος 
της και τη γνωστή αντικειμε- 
νικότητά της, που έγινε αι
σθητή από την άνοδο του κ. Α- 
βέρωφ και, αργότερα, του κ. 
Μητσοτάκη στην ηγεσία της 
Νέας Δημοκρατίας...

Ίσες αποστάσεις· ακόμα 
και τώρα, που το χάλι, τα 
σκάνδαλα, οι κλεψιές, οι αλ- 
ληλοϋπονομεύσεις, οι ύπο

πτες δοσοληψίες, τα βρώμικα 
παιχνίδια, απαιτούν περισσό
τερο νευρώδη αρθρογραφία, 
εντυπωσιακή και αποκαλυπτι
κή ειδησεογραφία και αρκετό 
πάθος για να πεις «τα σύκα - 
σύκα και τη σκάφη - σκάφη»...

Είχα την τύχη να γνωρίσω 
τον ιδρυτή και πρώην διευ
θυντή της «Μοντ» Υμπέρ 
Μπεβ-Μερύ, έναν φιλόσοφο 
και τετραπέρατο άνθρωπο, ο 
οποίος με συμβούλεψε:

«Ο δημοσιογράφος πρέπει 
να αγωνίζεται για την αλή
θεια. Να μάχεται γι’ αυτή. Ο α
γώνας δύσκολος, και αρκετές 
φορές δεν οδηγεί πουθενά. 
Και αν ανακαλύψεις αυτή την 
αλήθεια, πρέπει να τη γρά
φεις καμιά φορά με πάθος».

Φυσικά, ο Μπεβ-Μερύ δεν 
ανέχτηκε η «Μοντ» να ξεσκο
νίζει ούτε το «θεό» ούτε και 
το «διάβολο». Δεν ανέχτηκε ο 
Μπεβ-Μερύ να αποτελέσει η 
"Μοντ” φορέα προβολής 
προσωπικών φιλοδοξιών, που 
μπορούν να οδηγήσουν την ε
φημερίδα στο «να σπάσει τα 
μούτρα» της. Δεν ανέχθηκε 
να γράφονται, ανάμεσα στα 
καλά, παιδαριώδη άρθρα και 
ρεπορτάζ, χωρίς να ξέρεις 
πού είναι η είδηση και πού εί
ναι το σχόλιο. Και δεν ανέ
χθηκε η «Μοντ» να μην έχει 
πολιτικό κέντρο βάρους για 
να μην εξοργίζεται ο Ντε 
Γ κωλ...

Κοίταξα τους δύο φίλους 
και συνειδητοποίησα ότι για 
αρκετή ώρα μιλούσα και εγώ 
από κεκτημένη ταχύτητα. Δεν 
ξέρω γιατί. Ίσως επειδή οι ι
κανοί δημοσιογράφοι της 
«Καθημερινής» μπορούν να 
σηκώσουν το σταυρό για να 
πραγματοποιήσουν τη σταυ
ροφορία για μια πραγματική 
δημοσιογραφία. Ένα σταυρό, 
που εμείς προσπαθήσαμε να 
σηκώσουμε τίμια σε βάρος 
της προσωπικής μας ευτυχίας 
και, χωρίς να το καταλάβου
με, των προσωπικών μας φι
λοδοξιών και συμφερόντων. 
Και αυτό το κάναμε επειδή 
γνωρίζουμε ότι οι δάφνες του 
παρελθό.τος μαραίνονται ό
ταν δεν ποτίζονται...

□
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Επίκαιρα__________

ΣΤΑΘΜΟΙ...
Δείγμα ενός από τα αξιομνημόνευτα χρονογραφήματα της κ. 
Ελένης Βλάχου, για τον «συμπαθητικό χοντρούλη» της.

Ζητήστε
από το βιβλιοπώλη σας 

αυτό το μήνα

1. ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΙΤΙ της Αλκυόνης Παπαδάκη.
2. Η ΜΠΟΡΑτης Αλκυόνης Παπαδάκη
3. Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΗΓΗ της Ναταλί Μπάμπιτ
4. ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ της Ναταλί Μπάμπιτ
5. Η ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ της Μαίρης Ρενώ
6. Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΙΗΝ του Χάουαρντ Φαστ
7. Ο ΕΤΡΟΥΣΚΟΣ του Μίκα Βάλταρι
8. ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ του Σάλωνα Μακρή
9. Η ΞΕΝΗ ΝΥΦΗ της Τζίλιαν Μπούρας
10. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ της Κασσιανής 
Πανουτσοπούλου

Διανομή στα βιβλιοπωλεία

« ..........>.
Τό παρελθόν, χαρίζει τό 

μέλλον σέ μιά εφημερίδα.
Καί σήμερα, αυτές τις ημέ

ρες προχωρεί γιά ένα νέο 
σταθμό, πού θά τήν χωρίσει 
από τούς Βλάχους, αφού οι 
Βλάχοι δέν φρόντισαν νά έ
χουν συνέχεια καί θ' ανήκει 
σ’ ένα νέο άνθρωπο, τον Γεώρ- 
γιο Κοσκωτά.

Είναι τυχερή η «Καθημερι
νή». Ένας πολύ νέο^ άνθρω
πος —  ξέρετε πόσο νέος; γεν
νημένος στις 3 Οκτωβρίου τού 
1954, δηλαδή τριάντα τρι
ών χρόνων! —  τήν αναλαμβά
νει στά χέρια του. Είναι δικός 
μας, Έλληνας εκατό τοίς ε
κατό, ο πατέρας του από τήν 
Ήπειρο, από τό Πωγώνι, μη
τέρα από τήν Πελοπόννησο. 
Ελληνΐδα η νέα γυναίκα του, 
Ελληνακια τά πέντε του παι
διά. Είναι εργατικός, έξυ
πνος, πλούσιος, τυχερός καί 
βέβαια αισιόδοξος, διότι άν 
δέν ήταν δέν θά πίστευε στδ 
μέλλον τού τόπου, καί δέν θά 
φύτευε μιά ολόκληρη περιου
σία σέ ελληνική γη.

Γύρω του, εργάζεται, μέ 
περισσότερο ενθουσιασμό απ’ 
ό,τι συναντά κανείς, αυτόν τον 
τελευταίο καιρό στά γραφεία 
των εφημερίδων καί τών περι
οδικών, ένα πλήθος από νέ
ους, από παιδιά, αγόρια καί 
κορίτσια, πού όταν προστε
θούν στό επιτελείο τής «Κα
θημερινής» θά τής εμφυσή- 
σουν τήν ζωντάνια πού χρει
άζεται.

Η εφημερίδα είναι κάτι μα
γικό, ένα φαινόμενο πού γεν
νιέται κάβε πρωί καινούργιο. 
Η εφημερίδα δέν γερνάει πο

τέ, εμείς γερνάμε πού τήν 
γράφουμε καί _ τήν θέλουμε 
δίκιά αβς^ καί εχουμε τόν 
εγωισμό νά πιστεύουμε ότι 
μάς παρακολουθεί στήν πο
ρεία του χρόνου... Εμείς οι 
φτωχοί, ευάλωτοι θνητοί, ενώ 
αυτή είναι σχεδόν αθάνατη, 
πάντως αιωνόβια.

Ά ν  θά υπάρξουν αλλαγές;
Βέβαια θά υπάρξουν αλλα

γές. Εκεί κατά τόν Οκτώβριο, 
Νοέμβριο θά αρχίσει νά στοι- 
χειοθετείται και νά τυπώνεται 
στά κοπακαϊνουργια υπερ
σύγχρονα μηχανήματα στήν 
Παλλήνη καί πολύ γρήγο
ρα θά παρουσιάσει μιά όψη 
βΜχνεωμένη. Θά είναι καλά 
τυπωμένη, μέ ωραία^ καθαρά, 
ευανάγνωστα στοιχεία, μέ πιό 
ωραίες ζωντανές φωτογραφί
ες (πάντα ασπρόμαυρες, οι 
πολύχρωμες παρδαλές δέν 
αρμόζουν σέ πολιτικές εφη
μερίδες) θά κοντύνει λίγο τό 
ύψος, νά πλησιάσει τό σχήμα 
τής «Χέραλντ Τριμπιούν», θά 
προσθέσει σελίδες, πλούσια 
ύλη, καινούργιες συνεργασίες, 
ξένα «κοπυράιτ».

Τά κουβεντιάζουμε ήδη, σέ 
ατμόσφαιρα πλήρους συνεν- 
νοήσεως, τά καλά πού θά 
μπορέσει νά προσφέρει στοάς 
παλαιούς καί σέ νέους ανα
γνώστες, η νέα «Καθημερινή», 
φορώντας μέ χαρά τό σύνθη
μα: «Παράδοση καί Πρόο
δος. ».

Καί οι δικοί της δημοσιο
γράφοι θά βρούν φιλοξενία 
οπίς σελίδες της.

Ανάμεσά τους καί εγώ

Ε.

1. Κανάκης - Σταμούλης τηλ. 3623.113
2. Πατάρι τηλ. 3602.542
3. Πρόοδος τηλ. 3621.001
4. Χριστάκης τηλ. 3607.876

Εκδόσεις κ α λ ε ν τ η  
Μαυρομιχάλη 5 (1ος Οροφος) 
ΪΠλ. 36.23.553 ΑΘΗΝΑ 106 79

ϋ ψιλόν/ βιβλία

ΡΑΣΕΛ ΤΖΑΚΟΜΠΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΜΝΗΣΙΑ

ΜΩΡΙΣ ΜΕΡΛΩ-ΠΟΝΤΥ
ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ 

•
ΜΑΞ XOPKXAIMEP

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ TAPIO 
(ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ)

•
ΑΝΤΟΡΝΟ.ΛΟ ΒΕΝ ΤΑΛ

ΜΑΡΚΟΥΖΕ, XOPKXAIMEP
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

•
ΛΙΟ ΥΙΣ  ΜΑΜΦΟΡΝΤ

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

•
ΑΝΤΟΡΝΟ, XOPKXAIMEP

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ 
•

ΤΕΟΝΤΟΡ ΑΝΤΟΡΝΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟ ΊΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 

•
ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ ΧΑΜ ΠΕΡΜ ΑΙ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  
•

ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΟ
ΕζΟΥΣΙΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ

Ζω οδόχου  Π ηγής 34
■ Β  Α θήνα  106 81 ■ ■ ■
----------  τηλ. 3638257 ------------

27



ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ 

Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη

μόλις κυκλοφόρησε

Η  φοβερή τροπή των πραγμάτων 
του Ανταλμπερτ Στίφτερ, κλασι
κού όσο και μοντέρνου αυστρια
κού συγγραφέα, είναι ένα ποίημα 
για την ανθρώπινη ευτυχία και τις 
σκοτεινές δυνάμεις που την κυ
βερνούν

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν

Μπέρτολτ Μπρέχτ
Οι δουλειές του κυρίου Ιουλίου 
Καίσαρος
Στάνλεϋ Έ λλιν  κ. ά.
Ιστορίες της σκακιέρας
Ντάνιελ Ντεφόου
Η πανούκλα στο Λονδίνο
Έντγκαρ Άλλαν Πόε 
Ο Χρυσοκάραβος
Χέρμαν Μπροχ
Τσερλίνε

Ονορέ ντε Μπαλζάκ
Μια σκοτεινή υπόθεση
Ρικάρντο Μπακέλι
Ο διάβολος στο Ποντελούνγκο
Γιάκομπ Βάσερμαν
Το χρυσάφι της Καχαμάλκα

Κεντρική διάθεση:

Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε. 
Πατούσα 3, 10677 Αθή' · 

τηλ. 3639434

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΙΕΞΟΔΟ

Η «υπόθεση Κοσκωτά» πέρα από τις 
άλλες της συνέπειες και παρενέρ
γειες, λίγο πολύ γνωστές στους 

προσεκτικούς αναγνώστες του «ΑΝΤΙ», 
προσφέρει και λαμπρές ευκαιρίες στον 
πολιτικό μικρόκοσμο για εκκαθαρίσεις 
σχετικών και άσχετων με την υπόθεση 
λογαριασμών και για προγραμματισμό 
μελλοντικών και φιλόδοξων επιδιώξεων, 
με ή, κυρίως, χωρίς πνοή. Χαρακτηριστι
κά δείγματα είναι οι απόπειρες μετακύ- 
λησης των ευθυνών (η «Αυριανή» θυμίζει 
στις 8/11 ότι τα σκάνδαλα συνδέονται κυ
ρίως με τους «φίλους» των παιδιών και 
της —ακόμα επίσημης— συζύγου του 
πρωθυπουργού, ενώ προφανώς ο ίδιος 
και οι δικοί του φίλοι, περιλαμβανομένης 
και της ήδη υποψήφιας τρίτης συζύγου 
και των φίλων της, είναι άσπιλοι και λευ
κοί σαν νυφικό φόρεμα), η προβολή του 
παλαιόθεν γνωστού συνθήματος «όλοι ί
διοι είναι» και η συνακόλουθη εξίσωση 
της υπεξαίρεσης 35, για την ώρα, δισεκα
τομμυρίων με τα 15 εκατομμύρια του δα
νείου της «Αυγής» από την Τράπεζα Κρή
της (και αυτή μεν το ξεπληρώνει όπως 
μπορεί, τα δισεκατομμύρια όμως ακόμη 
δεν μάθαμε ποιοι τα πήρανε και... πώς θα 
τα ξεπληρώσουν !), οι χωρίς πια εκπλή
ξεις, αλλά πάντα «νέες» δηλώσεις του κ. 
Μίκη Θεοδωράκη του τύπου «κάποιος 
πήγε κι ε ίπε κι έ λεγε  πως μου ’ παν κι ε ί
παν κι έ λεγα ν»  από τις οποίες προκύπτει 
η ευθύνη της «παραδοσιακής Α ρ ισ τε 
ρός» για τον Κοσκωτά (ο μέχρι πρόσφα
τα βουλευτής του ΚΚΕ και διαπρύσιος κή- 
ρυκας κάθε παράδοσης, περιλαμανομέ- 
νης και της εκκλησιαστικής, αποδέχεται 
με αυτές τις κακορίζικες δηλώσεις τη ρη
ξικέλευθη πρόταση υπουργοποίησής 
του από τον καινοτόμο κ. Ανδρέα Παπαν- 
δρέου, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται η 
«Αυριανή» στις 9/11; Θα δείξει, κι έτσι θα 
δούμε κι εμείς μέχρι πού θα φτάσει το 
νυστέρι του κ. Παπανδρέου ο οποίος, ως 
νέος Γιακούμπ, καλείται από τον Μίκη να 
εξυγιάνει τα ήθη και τα σκάνδαλα. Έτσι 
κι αλλιώς και η επίκληση και η μεθόδευ- 
ση ανήκουν σε ό,τι το παραδοσιακότερο 
έχει πλάσει αυτή η κοινωνία για να μπο
ρεί να ζει μαζί με τις αναθυμιάσεις της.) 
και ένας θεός ξέρει τι ακόμη μας επιφυ
λάσσει το μέλλον...

Ας έλθουμε όμως στο μόνο θέμα που 
παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον μέσα σε 
αυτό το γενικό κλίμα έντασης και πανι
κού, των οποίων οι τρέχουσες εκδηλώ
σεις «πάνε να μας τρελάνουνε» κατά την 
έκφραση μιας εφημερίδας, να υπονομεύ
σουν δηλαδή συνειδητά και συστηματικά 
τον ορθό λόγο, το μόνο εργαλείο που 
διαθέτουμε για να μην παραδοθούμε κι ε
μείς στα πρόσκαιρα και εφήμερα κατα
σκευάσματα και σχέδια των επιβητόρων 
(χωρίς εισαγωγικά, παρακαλώ) και μνη
στήρων αυτής της εξουσίας. Εννοώ την

Αριστερά...
Εδώ η «υπόθεση Κοσκωτά» έχει άλλου 

είδους παρενέργειες. Επιταχύνει και πιέ
ζει τις διαδικασίες προς τη συγκόλληση 
με κάθε τρόπο των διάφορων σχηματι
σμών, τάσεων και ευαισθησιών που επι
καλούνται την Αριστερά, την όποια Αρι
στερά, την ιστορία της και τους προσα
νατολισμούς της, αδιακρίτως. Γιατί η 
πρόοδος της σήψης και η κατάρρευση 
βασικών αξιών και προτάσεων επιβάλ
λουν, λέει, να αντισταθούμε γενικώς και, 
ειδικότερα, να επιτύχουμε το συντομότε
ρο δυνατόν, την απομάκρυνση του ΠΑ- 
ΣΟΚ από την εξουσία, προσφέροντας μια 
πειστική διέξοδο σε όσους αηδιασμένοι 
αποφασίσουν να το εγκαταλείψουν. Και 
η πίεση είναι όντως μεγάλη. Και προέρ
χεται από πολλούς και ποικίλους χώ
ρους, συμβούλους, γνωμηγήτορες και α
ναλυτές, πολλές φορές μάλιστα απρό
σμενους: υποστηρικτές της «ρήξης» του 
1985 στο όνομα τη αντιδεξιάς, στελέχη 
εν ενεργεία του ΠΑΣΟΚ, αντιεξουσιαστές 
ηγέτες και διαμορφωτές κάποιας κοινής 
γνώμης, τιμητές της ΕΑΡ ως μη αρκούν
τως αποστασιοποιημένης από την «πα
ραδοσιακή» Αριστερά, υποστηρικτές του 
«κοινωνικού» εις βάρος του «πολιτικού», 
και άλλοι των οποίων οι αποχρώσεις ποι
κίλλουν, όλοι μαζί πιέζουν για την ενότη
τα, τη σύμπραξη, τη συμπαράταξη, τον ε
κλογικό συνασπισμό της Αριστερός, με
ρικές φορές μάλιστα χωρίς καν να δηλώ
νουν αν περιλαμβάνει και τους ίδιους ή 
ακόμα και δηλώνοντας ότι δεν τους περι
λαμβάνει, αλλά ότι είναι γενικώς κάτι το 
απαραίτητο για το καλό του τόπου, του 
«κινήματος» ή του έθνους.

★  ★  ★

Έστω, αλλά τουλάχιστον ας υπερα
σπίσουμε για ακόμη μια φορά τον ορθό 
λόγο. Κι ας ρωτήσουμε όσους από τους 
υποστηρικτές τέτοιων απόψεων περιορί
ζονται μόνο σε καθαρά πολιτικές και 
συγκυριακές αναλύσεις: αν με το συνα
σπισμό της Αριστερός χάσει την αυτοδυ
ναμία του το ΠΑΣΟΚ, τι είδους πολιτική 
θα ακολουθήσει ο συνασπισμός μετεκλο
γικά; Ιδίως μάλιστα αν δεν κερδίσει την 
αυτοδυναμία η ΝΔ; Αν πρόκειται να ανε
χθεί ή να στηρίξει μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, 
σκέτη ή με συμμετοχή υπουργών του συ
νασπισμού της Αριστερός, τότε δεν μπο
ρεί ο συνασπισμός να γίνει τώρα στη βά
ση της καταγγελίας του ΠΑΣΟΚ και μόνο. 
Γ ιατί αλλιώς η μετά τις εκλογές στήριξη 
του ΠΑΣΟΚ θα είναι αναντίστοιχη με τις 
προθέσεις των ψηφοφόρων που ψήφι
σαν το συνασπισμό σε αντιπασοκική μό
νο βάση. Και βέβαια η αξιοπιστία και η 
φερεγγυότητα μιας τέτοιας Αριστερός 
θα έχει τραυματιστεί καίρια. Αν πάλι ο

συνασπισμός επιδιώκει να σχηματιστεί 
με βάση περισσότερα πράγματα στα ο
ποία θα συγκλίνουν οι συνιστώσες δυνά
μεις του τότε θα πρέπει να πει ποια είναι 
αυτά και να πείσει πρώτον ότι οι συγκλί
σεις είναι πραγματικές και όχι ευκαιρια
κές και δεύτερον ότι οι προτάσεις επί 
των οποίων επιτεύχθηκαν αυτές οι συγ
κλίσεις είναι αρκετές και επαρκείς για να 
αντιμετωπιστεί η κρίση καί η σήψη.

♦  *  +

Γιατί αλλιώς, αν γίνουν τα πράγματα, 
ο συνασπισμός δεν θα μπορεί να επικλη- 
θεί παρά μόνο την τιμιότητά του και άλ
λες ηθικές αρετές που είναι ασφαλώς 
πολύ περισσότερο διαδεδομένες στους 
χώρους της Αριστερός, δεν αντικαθι
στούν όμως ένα πολιτικό πρόγραμμα. Ο 
δρόμος της κόλασης είναι στρωμένος με 
καλές προθέσεις. Και βέβαια κανείς δεν 
μπορεί να ισχυριστεί ότι ο συνασπισμός 
του ΠΑΣΟΚ, γιατί περί συνασπισμού, έ
στω και ιδιότυπου, πρόκειται, αποτελεί- 
ται από εσμούς ανέντιμων πολιτών και 
στελεχών, και μάλιστα ανέκαθεν.

Αν όμως έτσι έχουν τα πράγματα, τότε 
κανείς δεν μπορεί να αποφύγει τη δαπά
νη κάποιου χρόνου και έστω και λίγης 
φαιάς ουσίας για να σκεφτεί κάπως συ
στηματικά και εξαρχής, ξεκινώντας ό
πως λένε από «μηδενική βάση», τι τέλος 
πάντων λέει και σε ποιον και πώς η Αρι
στερά. Όχι γενικά και στο επίπεδο των 
αρχών μόνο. Αλλά και επί του συγκεκρι
μένου, όπου δοκιμάζονται σκληρά ακόμη 
και οι γενικές αρχές... Ας πάρουμε λοι
πόν για παράδειγμα την «υπόθεση Κο
σκωτά» και γενικότερα το κύμα των 
σκανδάλων που μας πνίγει.

★  ★  ★

Πέρα από την τιμιότητα, λοιπόν, τι θα 
προβάλλει ο συνασπισμός σχετικά με τις 
αιτίες και τη θεραπεία των σκανδάλων; 
Θα θέσει ας πούμε το ζήτημα του πώς 
δομείται και λειτουργεί εξουσία, η πολι
τική γενικότερα και η οικονομική ειδικό
τερα και μάλιστα στο δημόσιο τομέα; Θα 
ζητήσει, με συγκεκριμένο τρόπο, την α
πεμπλοκή του «οικονομικού» και του «πο
λιτικού», την αυτονόμηση του δημόσιου 
τομέα από την κυβέρνηση, τη διαμόρφω
ση ενός «σώματος» ανώτατων στελεχών 
του δημόσιου τομέα με διάρκεια της καρ- 
ριέρας τους και υψηλές αμοιβές και δια
δικασίες διορισμού τους και κρίσης τους 
ανεξάρτητες από τους υπουργούς, τη θέ
σπιση συστήματος ελέγχων «σταυρω
τών» και από ανεξάρτητα κέντρα εξου
σίας, την αποκέντρωση της πολιτικής, οι
κονομικής και δημοσιονομικής εξουσίας 
στην κοινωνία και στο χώρο, την εγκατά

λειψη της ιδέας κάποιου γενικού, μαγι
κού και τα πάντα θεραπεύοντος πλην ό
μως «δημοκρατικού» προγραμματισμού, 
την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης από 
τον υπουργό της, την ανεξαρτησία του 
τραπεζικού συστήματος και πρώτα απ’ ό
λα της Τράπεζας της Ελλάδος από περα
στικούς υπουργούς, και άλλα ανάλογα 
που τείνουν, συγκεκριμένα πάντοτε, να 
οικοδομήσουν την εικόνα μιας οικονο
μίας και σε κάποιο μέτρο μιας κοινωνίας 
και μιας πολιτικής που λειτουργούν δια
φορετικά από τα δοκιμασμένα πρότυπα 
του κρατικοδίαιτου και λαϊκίστικου καπι
ταλισμού που γνωρίσαμε και τα οράματα 
(πασοκικά και των άλλων «δημοκρατικών 
δυνάμεων») εισαγωγής και κατανάλωσης 
των συνταγών που περιγράφονται στα 
εγχειρίδια περί υπαρκτού σοσιαλισμού 
που τώρα πολτοποιούνται και στην πα
τρίδα τους;

★  ★  ★

Όχι βέβαια ότι έτσι δημιουργείται η α
πόλυτη εγγύηση ότι δεν θα ξαναϋπάρ- 
ξουν σκάνδαλα. Αλλά αυτά τα σκάνδαλα 
που γνωρίσαμε, και ιδιαίτερα το του Κο
σκωτά-, αυτά τα ζητήματα θέτουν. Άνθι
σαν μέσα στο θερμοκήπιο όπου διαπλέ- 
κονται η πολιτική διαχείριση της οικονο
μίας και η οικονομική επιδαψίλευση της 
πολιτικής, σε μιαν εκδοχή μάλιστα που 
παρουσιάστηκε ως συγκεκριμένη εφαρ
μογή σοσιαλιστικών αρχών, ως δηλαδή 
επιβολή της «πολιτικής βούλησης», τελι
κά δηλαδή της θέλησης του λαού, πάνω 
στους απρόσωπους και άκαρδους μηχα
νισμούς της αγοράς. Τέτοιες διαστροφές 
της αριστερής σκέψης γνωρίσαμε κι αλ
λού και σήμερα καταγγέλλονται, έστω 
και χωρίς πειστικές εναλλακτικές κατευ
θύνσεις, σε ανατολή και δύση. Ο συνα
σπισμός της Αριστερός, θα μείνει σε ε
κείνα τα γλυκερά και αλυσιτελή και τελι
κά αφερέγγυα περί αρχών και της ιστο
ρίας των καταξιωμένων αγωνιστών ή οι 
υποψήφιοι ιδρυτές του θα αποφασίσουν 
να συζητήσουν σοβαρά για τη σύγχρονη 
σκληρή πραγματικότητα και τις προοπτι
κές της;

★  ★  ★

Τέτοιες δεν φαίνονται να είναι οι προο
πτικές, και βοηθάει στον αποκλεισμό 
τους και όλη αυτή η ταραχή σχετικά με 
την «υπόθεση Κοσκωτά» και η κατάρρευ
ση του παπανδρεϊσμού και του ΠΑΣΟΚ 
που εισπράττονται από πολλούς ως απει
λή κατακλυσμού. Είναι ίσως η χειρότερη 
παρενέργεια της κρίσης που περνάμε.

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
(Μέλος του Ε.Γ. της ΕΑΡ)

Ένας θαυμάσιος εκλαϊκευτής 
της επιστήμης μεταφράζεται

για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα
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Ο κ. ΧΑΡΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ

Ε γώ  είμαι μ ια  ακριβή πουτάνα», 
δήλωνε στην άψογη λιμανίτικη 
καθαρεύουσά του ο κ. Χάρης 

Μπουσμπουρέλης, σε ραδιοφωνική συ
νέντευξή του στον «Δίαυλο 10», το βρά
δυ της Δευτέρας 7 Νοεμβρίου.

Το νέο αφεντικό - βιτρίνα της ΓΡΑΜ
ΜΗΣ Α.Ε. χαρακτηρίζεται βέβαια για την 
προφορική και γραπτή αθυροστομίατου. 
Πρόσφατα όμως ο νέος πρόεδρος της 
ΓΡΑΜΜΗΣ Α.Ε. έχει τέτοια φόρα πάρει, 
που, καβαλώντας το καλάμι της εύθραυ
στης εξουσίας του, μπορεί να φτάσει μέ
χρι και τη φυλακή από τις αθέλητες αφέ- 
λειές του. Κάποιος πρέπει να του μιλήσει 
για το «REXONA». Ο κ. X. Μπουσμπουρέ
λης δεν κινδυνεύει βέβαια για την αθυ
ροστομίατου —είναι σχεδόν απολαυστι
κή. Αλλά τις επόμενες ημέρες πρέπει να 
βρει τα χρήματα για τις εισφορές του 
ΙΚΑ, για τις μισθοδοσίες, για... για...

Το μέλλον της ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΕ είναι δυ
στυχώς, προβληματικό. Οι επαϊοντες 
προβλέπουν την εντός μηνάς πτώχευσή 
της. Κάτι πρέπει να γίνει. Από τους δημο
σιογράφους και όχι από τους «διαχειρι
στές της εξουσίας και ιδιοκτησίας Κο- 
σκωτά» κ. Μπουσμπουρέλη, Κουνελάκη, 
Τσούτσια, Αμανατίδη, Παπαδόπουλο και 
βέβαια το σύνδεσμο με τον Ανδρέα, αξιό
τιμο τέως κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάν- 
νη Ρουμπάτη.

Αξίζει, για την ιστορία, να μεταφέρου
με εδώ μερικά από τα μαργαριτάρια που 
ο κ. Χάρης Μπουσμπουρέλης εξεστόμισε 
στη συνέντευξη που έδωσε στο δημοτικό 
σταθμό «9,84» στους Στ. Κούλογλου και 
Άκη Κοσώνα, την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου.

Αποσπασματικά όπως είναι, ίσως αδι
κούν τον κ. Μπουσμπουρέλη και τη σκέ
ψη του, αλλά στο κάτω κάτω αξίζουν να 
καθιερωθούν μερικά από αυτά ως ρητά.

Ακολουθούν οι «καταιγισμοί» Μπουσ
μπουρέλη.'

«... Δ εν με ενδιαφ έρουν οι κατηγορίες  
κατά του κ. Κοσκωτά, δεν έ χω  χρόνο ν ’ 
ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα. Με εν
διαφέρει το μεροκάματο 1.600 ανθρώ
πων, με ενδιαφέρει μ ια επένδυση 14,5 
δια. δραχμώ ν να μη χαθεί, να μην που
ληθεί παλιοσίδερα, αλλά κυρίως να μη 
χαθούμε εμείς».

«... Ο κ. Κοσκωτάς κατηγορείται και, 
μέχρ ι ν ’ αποδειχθούν οι κατηγορίες, θε
ωρείται δημοσιογραφικώς αθώος».

«... Θα ήθελα να μου εξηγήσετε ένα 
πράγμα. Αν εγώ  κάνω μια κατάχρηση 
και πάρω τα λεφτά  δεν θα πάω στη Βενε
ζουέλα ; Θα τα κάνω επένδυση: Εφόσον 
τα έχω  επενδύσει, ουσιαστικά τα λεφ τά  
αυτά ανευρίσκονται».

«... Δ εν  π ιστεύω  τίποτε γ ια  τον κ. Κο-

σκωτά. Αυτά θα τα κρίνει το δικαστή
ριο...».

«... Α ν  ο κ. Κοσκωτάς αποδειχθεί ένο 
χος, θα πάει στη φυλακή. Α ν  α ποδειχθεί 
αθώος, θα πάρει π ίσω το πράγμα του...».

«... Δεν νομ ίζω  ότι ούτε οι συνάδελφ οι 
της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, ούτε οι συνάδελφοι 
των "24 Ω ρ ώ ν”  παραπονέθηκαν ποτέ έ 
στω και ψιθυριστά ότι ε ίχα ν  παρεμβά
σεις...».

«... Ο άνθρωπος βεβαίω ς υποστηρίζει 
ότι ε ίνα ι αθώος. Εμένα δεν μ ’ αφορά ο κ. 
Κοσκωτάς. Μ ’ αφορά ο κ. Κοσκωτάς στο 
βαθμό που ανεξαρτήτως της προελεύσε- 
ως των χρημάτων του, κατ’ εντολήν των 
συναδέλφων, ανέλαβα να τα δια χειρ ιτώ  
στην περίοδο αυτής της εκκρεμότητος  
προς όφ ελος και δια το συμφέρον των 
συναδέλφων...».

«... Κοιτάξτε. Η αίσθησή μου — και λέω  
αίσθηση, γ ια τ ί δεν έ χω  πληροφόρηση—  
είναι ότι οι τράπεζες π α ίζουν χοντρά  
παιχνίδ ια  και όλοι αυτοί οι δα ιδαλώ δεις  
λογα ρια σμοί που διακινούντα ι και μετα 
κινούνται και γίνοντα ι εγγρα φ ές και δια 
γραφές, υποστηρίζει ο κ. Κοσκωτάς ότι 
υπάρχουν όλες  οι α ποδείξεις  στην τρά
πεζα και ένας ορκωτός λο γ ισ τή ς  θα βρει 
όλα τα λεφτά, διότι εντέλε ι μην ξεχνά με  
και κάτι κρίσιμο: Λεφτά δεν  έφ υγα ν α π’ 
εκεί, έλειπ α ν στις  31.12.87, έλε ιπ α ν τότε. 
Δεν βγήκε κανείς νσ πει ότι αυτά τα λ ε 
φτά εξαφανίσθηκαν. Έ λε ιπ α ν  εκείνη την 
ημέρα.

Δημοσιογράφος: Απ’ ό,τι καταλαβαί
νω, δηλαδή, η αίσθησή σας είναι ότι ο κ. 
Κοσκωτάς είναι αθώος;

Μπουσμπουρέλης: Δεν ξέρω  αν είναι 
αθώος, είναι επιπόλαιος.».

«... Δεν ξέρω  τι εννοείτε, ότι ο κ. Κο
σκωτάς είναι δημιούργημα τής μετά το 
1981 περιόδου, ότι είναι ίσω ς ο πιο προ
βεβλημένος απ’ αυτή την καινούργια  τά
ξη των επιχειρηματιώ ν, η οποία δη- 
μιουργήθηκε μετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ 
και μετά τον παραμερισμό των παραδο
σιακών ο ικογενειακώ ν επιχειρήσεω ν, σ ’ 
αυτό το βαθμό, ασφαλώς είναι...».

«.... Θα έψαχνα να βρω την αλήθεια, 
δηλαδή τα συμφέροντα που παίζονται 
και τα συμφέροντα αυτή τη στιγμή  σ ’ ό,τι 
αφορά τη ΓΡΑΜΜΗ είναι φανερότατα. Ο 
καβγάς είναι για το πάπλωμα. Για το πά
πλωμα των εγκαταστάσεων, για το πά
πλωμα της διαφημιστικής δαπάνης, για  
το πάπλωμα. Ά λ λω σ τε  οι εφημερίδες οι 
οποίες επ ιτίθεντα ι εναντίον της γ ρ α μ 
μ ή ς  και γράφονται από συναδέλφους  
μας, λένε  να κλε ίοο υν τα έντυπα. Ό χ ι  α
πλώ ς να πάει ο Κοσκωτάς φυλακή. Α ν  ε ί
ναι ένοχος, βεβαίως, πρέπει να πάει. Να

κλείσουν τα έντυπα; Γ  ιατί; Γ ια να μοιρα 
στούμε εμείς τα 2 δ ις  των διαφημιστι
κών εσόδων, να μ είνου ν χω ρ ίς  δουλειά  
663 δημοσιογράφ οι; Και την επομένην α
κόυσα ότι δ ιευθυντικό στέλεχος έλεγε  
«μ ό λ ις  κλε ίσε ι η ΓΡΑΜΜΗ θα δουλεύετε  
για 40.000 και πολύ σας είναι». Δεν ξέρω  
αν το ακούσατε και εσείς, εμένα πάντως 
μου μετεφέρθη...».

«... Ζητήσατε το πιστοποιητικό π ο ιν ι
κού μητρώου του εργοδότου σας πρ ιν α
ναλάβετε υπηρεσία εκεί που α πα σχολεί
στε εκτός από το σταθμό κ. Κούλο
γλου;...».

«... Μια στιγμή: Να το κάνω εγώ  δηλα
δή να μείνω  ά σπ ιλος και αμόλυντος, να 
κοιτάξω την ουρίτσα μου και όλος αυτός 
ο κόσμος των συναδέλφ ω ν μας τι με 
νοιάζει εμένα; Εγώ, δεν πάω για ευρω
βουλευτής, δεν πάω για βουλευτής. Δη
μοσιογράφος θα είμα ι και θα με δικα ιώ 
σει...».

«... Ενώ πιον ιερέως με το ιερόν αυτού 
Ευα γγέλιο , μπορώ να βάλω το χέρ ι μου 
και να πω ότι δεν πήρα ούτε μια δραχμή  
για μεταγραφή...».

«... Μα δεν πήγα για  τα λεφ τά  κύριοι. 
Σας είπα, πήγα εκ περιέργειας, να δω 
αυτό το φαινόμενο από μέσα. Ή θελα  να 
γράψω και γω  ένα β ιβ λ ίο . Μόνο εσείς  θα 
γράφετε β ιβλία ;...».

«... Εγώ  έχω  γράψει επανειλημμένω ς  
ότι θεωρώ ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, 
ήταν και ίσω ς να ε ίνα ι ακόμα — σας λέω  
έχω  καιρό να κάνω ρεπορτά ζ—  ο κυ
ρ ίαρχος του παιχνιδ ιού...».

«... Απλώς, εγώ όταν έγ ινα ν αυτά τα 
πράγματα, πήρα τον αρμόδιο υπουργό  
Τύπου και δεν τον βρήκα και μ ίλησα  στη 
γυναίκα του, η οποία είναι γνωστή μου 
και της είπα: "Σταυρώ νομαι, το πήρα α
πόφαση, πέστο σε παρακαλώ στον Δημή- 
τρη γ ια τί δεν είναι σωστό να το μάθει α
πό ά λλο υ ς ” ...».

«... Θ έλετε την αίσθησή μου. Μήπως οι 
επιπολα ιότητες αν εδόθησαν χρήματα  
και αν λήφθησαν χρήματα — πάντοτε με 
το "α ν ”— ότι η ιστορία  αυτή έγ ινε  τόσο 
επιπολα ίω ς που μπορεί να α ποδειχτεί; 
Τότε με σ υγχω ρ είτε  δηλαδή, έχουμε να 
κάνουμε με ηλιθίους...».

«... Κάπου 6-7 δ ις  είναι η αξία της Τρά
πεζα ς Κρήτης. Ο άνθρωπος κατηγορεί- 
ται απ’ ό,τι ξέρω για  υπεξαίρεση 5,5 δις. 
Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα 7 δ ις υπάρ
χ ο υ ν  ούτως ώστε η Τράπεζα, οι καταθέ
τες, οι οποιοιδήποτε, να τα πάρουν πί
σω». φ
Έλεος κ. Μπουσμπουρέλη! Οι ακριβές 
πουτάνες δεν εκφωνούν τόσο φτηνά επι
φωνήματα... □
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