
Ο ΣΟ και αν θέλει κανείς, και ιδιαίτερα 
αυτοί που έχουν πρωταγωνιστήσει 
στην αποκάλυψη που φέρει την ονο
μασία «σχέδιο Κοσκωτάς - Φάση 1» 
κατά το σχέδιο Περικλής ή Κικέρων ή 

Μπαρμπαρόσσα κλπ., να αντιμετωπίσει με 
νηφαλιότητα δημοσιογραφική την όλη πλε- 
κτάνη και σατανική αυτή υπόθεση, δεν μπο
ρεί να μην εξοργιστεί μπροστά στην παθητι- 
κότητα, την περισσή ανικανότητα, την αναι
σθησία, την υποκρισία, την επιδεικτική επι- 
φυλακτικότητα, την κουτοπόνηρη σιγή, την 
ύπουλη «πισινή» και την τακτική των ίσων 
αποστάσεων που επιδεικνύουν ακόμη και 
παρά την έκρηξη παράγοντες, στυλοβάτες 
(κατεδαφιστές το ορθοτερο) και εραστές του 
δημόσιου βίου του τόπου μας.

Ωστόσο και παρά το γεγονός ότι το αποδεικτικό 
και ενοχοποιητικό ολικό όχι βέβαια μόνο για το πιόνι 
Κοσκωτάς των τελευταίων δύο ετών, ξεπερνά την 
έκταση και ογκώδους βιβλίου και θα δικαιολογούσε 
και την πλέον υπερβολική δημοσιογραφική κριτική, η 
στήλη οφείλει να περιοριστεί (και για λόγους χώρου) 
σε χτυπητές επισημάνσεις για να προβληματίσει τον 
αναγνώστη μπροστά σε μια ενδεχόμενη παραπλάνη- 
ση που πιθανόν επιχειρείται και να του δώσει ερεθί
σματα για ευρύτερες σκέψεις.
★  Η υπόθεση έχει βάθος — «Σχέδιο Κοσκωτάς — φάση 1η», 
είπαμε. Αλλά πολλά βάθη, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι 
ανεξερεύνητα ή ακατόρθωτο να τα φτάσεις. Οπως, ας πούμε, το 
μαύρο τούνελ της οικονομίας, ή το πιθάρι των Δαναΐδων, για 
να μη μιλήσουμε για το άγνωστο βάραθρο της ανθρώπινης 
ψυχής και σκέψης, ή για τα σπήλαια χωρίς τέλος, ή τα πηγάδια 
άνευ πάτου.

Ε ΤΣΙ θα περιοριστούμε στα ορατά πρόσωπα και πρά
γματα και θα καταφύγουμε στην ανάπλαση του σενα
ρίου («Σχέδιο Κοσκωτάς — Φάση 1η», είπαμε), κάνον
τας μια παρουσίαση τυχαία και χωρίς αυστηρή επιλο
γή πρωταγωνιστικών χαρακτήρων, μέσα από την 
πληθώρα των πρωταγωνιστών που διεκδικούν κυ
ριαρχική θέση.

Ελένη Βλάχου (παρατίθεται πρώτη από λόγους ■ Κ Ο ΣΚ Ω ΤΑ Σ: Το πιόνι ενός σατανικού σχεδίου.

Από τον 
ΑΛ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟ

σεβασμού στο γυναικείο φύλο).
Μαργαρίτα Παπανδρέου.
Γιώργος Παπανδρέου.
Ανδρέας Παπανδρέου.
Γιάννης Παπανικολάου.
Παν. Βακάλης.
Γιάννης Μαντζουράνης.
Θεόδωρος Καλούδης.
Γιάννης Ρουμπάτης.
Δημ. Χαλικιάς.
Μένιος Κουτσόγιωργας.
Τάκης Τσεβάς.
Φώτης Κουβέλης.

«Εθνος» και άλλοι του κατεστημέ
νου Τύπου.
Ισως ο αναγνώστης απορρήσει με την παρά

θεση ανάμεσα στα πρόβατα κάποιων εριφίων. 
Δεν πειράζει όμως, με την ανάπτυξη του σενα
ρίου θα καταλάβει και θα κάνει τους διαχωρι
σμούς του. Εξάλλου σε όλες τις ιστορίες υπάρ
χουν καλοί και κακοί. Αν και σε μερικές κοπιά

ζεις για να τους ξεχωρίσεις.
Ακόμη ο αναγνώστης θα διερωτηθεί: κομπάρ

σοι δεν υπάρχουν; Αλλά από κομπάρσους άλλο 
τίποτα. Αν τολμούσες να κάνεις ακόμη και μια 
μικρή επιλογή, δεν θα σε έφτανε για να τους 
παραθέσεις ολόκληρη η εφημερίδα. Και η σύγ
χυση που θα εδημιουργείτο για το ποιος είναι 
ποιος και το τι κάνει τι, θα προκαλούσε πραγμα
τική ζαλάδα στον αναγνώστη.

Ωστόσο, μερικά ονόματα θα χρωμάτιζαν το 
σκηνικό. Οπως ας πούμε ο κ. Τάκης Ρουμελιώ
της, ο κ. Ιωάννης Μεταξάς, ο γελαστός και 
τηλεοπτικός φίλος μας Δημητράκης Μαρούδας, 
δημοσιογράφοι, τραπεζικοί, δικηγόροι, κάποιοι 
υπουργοί, ας πούμε ο κ. Κουλουμπής, ο κ. 
Πέτσος, ως και ο συμπαθής κοντούλης ταλαν
τούχος τυπογράφος Μιχαλάς, καβάλησε στο 
πάλκο.

Οσο για τα πρόσωπα, που μερικά σενάρια

θέλουν να τα τοποθετούν στη σκιά, θα τολμούσα 
να ονοματίσω; τον Ελληνοαμε'βικανό κ. Τζον 
Πάρκερ, έναν εκ των συμβούλων του κ. Μπους 
— καθώς λένε — και άνθρωπο των υψηλών 
επαφών για λογαριασμό της «Μόμπιλ», ή τον κ. 
Ταβουλαρέα, επίσης τέως Μπος της «Μόμπιλ» 
(και φίλο - γνώριμο του Πρωθυπουργού μας).

Αλλά θα μου πείτε σαν πολύ δεν προχωρείς 
στα σκοτάδια των σπηλαίων, θα κινδυνεύσεις να 
χαθείς, ενώ εμείς θέλουμε να μας μιλήσεις για το 
σενάριο.

· · ·
ΑΝ καταγράφαμε την ιστορία σε βιβλίο θα 

αρχίζαμε — και για το σασπένς της υπόθεσης — 
από τα πιο απομακρυσμένα και μικρότερης 
ακτίνας σχέδια, όπως;
•  Η απεργία του «φασιστικού αποστήματος» σε 
βάρος του «Εθνους» το 1982.

•  Το σχέδιο κατάκτησης του αντίπαλου Τύπου 
για την εξασφάλιση ανοχής και την εξουδετέρω- 
ση της κριτικής.
•  Το ταλαίπωρο και ερασιτεχνικό εγχείρημα 
πειθαναγκασμού και περιορισμού της επιρροής 
του φιλικού Τύπου, που αποκλήθηκε «Σχέδιο 
Πόπωτα».
•  Η αποτυχημένη ματαιόδοξη προσπάθεια του, 
ονειρευόμενου παντοκρατορία στον Τύπο, Κα- 
τσανέβα.
•  Η εμπλοκή, στο σχέδιο πειθαναγκασμού του 
Τύπου, του πανέξυπνου Αποστολόπουλου («Ια
τρικό Κέντρο» -  «Υγεία» — «Αξονικοί Τομο
γράφοι») με την «Αθηναϊκή»
•  Η συστημένη διαβολή και διασυρμός του 
Τύπου την τελευταία διετία, ιδιαίτερα εκείνου 
που ασκεί κριτική για την προστασία του δημό
σιου συμφέροντος, ανεξάρτητα από πολιτική 
τοποθέτηση. Και τέλος
•  Το σατανικό και ανθελληνικό «Σχέδιο 
Κοσκωτάς -  Φάση 1η», μέχρι τη στιγμή που 
ενεφανίσθη ο από μηχανής θεός, ο υψηλός 
λειτουργός που ακούει στο όνομα Τάκης Τσε- 
βάς.

Ο ΛΗ η υπόθεση ξεκίνησε πριν από δύο 
χρόνια με ένα λάθος της Συμμορίας 
(όπως αποκαλούνται τώρα οι πέριξ και 
όπισθεν του Κοσκωτά, κάπως καθυ
στερημένα βέβαια, από τις άλλλες εφη
μερίδες).

Το λάθος ήταν η μήνυση κατά του «Εθνους». 
Επειδή ο Κοσκωτάς αποκλήθηκε Μαφία, την 
ημέρα που αναγγέλθηκε από μέρους του η 
αγορά της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος. Το 
πιθανότερο είναι ότι εμπνευστές της μήνυσης 
ήσαν κάποιοι όπισθεν αυτού κρυπτόμενοι, οι 
οποίοι φοβήθηκαν ότι ο χαρακτηρισμός Μαφία 
θα είχε δυσμενή αντίκτυπο και αναστολή της 
εφαρμογής του «Σχεδίου Κοσκωτάς — Φάση 1η» 
και γι’ αυτό αποφάσισαν τη δίωξη του «Εθνους» 
και την τρομοκράτησή του, ενώ ταυτόχρονα 
προειδοποιούσαν με την εμφανιζόμενη δικαστι
κή δίωξη σαν δυναμική ενέργεια, τον υπόλοιπο 
εκδοτικό χώρο. Ερασιτέχνες γκάγκστερς, όμως, 
καθώς είναι, λειτούργησαν όπως τους είπαν οι 
κομπιούτερς τους, χωρίς να εκτιμήσουν ούτε τη 
διάθεση της αγωνιστικότητας της εφημερίδας 
αυτής, αλλά ούτε και το πρόσφατο μαχητικό 
παρελθόν της στη διεθνή της μάχη κατά των 
συκοφαντιών ενός θλιβερού χαφιεδίσκου.

ΤΟ «ΕΘΝΟΣ» είναι αυτό που πρώτο τόλ
μησε πριν από δύο χρόνια ν’ αποκαλύψει τον 
κλεπταράκο Κοσκωτά «υπάλληλο» («αχυράν
θρωπος», κατά τη διεθνή ορολογία) προφανώς 
αρχικλεπτών και άλλων υψηλών συμφερόντων. 
Ηταν η βραδιά της 4ης Σεπτεμβρίου 1986, όταν 
αναγγέλθηκε ξαφνικά ότι η Τράπεζα Κεντρικής 
Ελλάδος περιέρχεται στον επενδυτή Γιώργο 
Κοσκωτά.

Μέρες πριν, κυκλοφορούσαν στους δημοσιο
γραφικούς χώρους σχόλια και υποψίες για το 
παρελθόν και το ποιον του προσώπου αυτού.

Ενώ ζωηρά ερωτηματικά υπήρχαν για την 
οικονομική του επιφάνεια. Καθώς προχωρούσε 
η νύχτα, το ρεπορτάζ, που διεξαγόταν με μεγά
λη ταχύτητα, διαπίστωνε το τρομακτικό ενδια
φέρον και την πίεση που ασκείτο από κυβερνητι
κή μερίδα να περιέλθει η Τράπεζα στον Κοσκω
τά. Στη φάση αυτή ένα τηλεφώνημα από οικείο 
πολιτικό πρόσωπο ζήτησε να μάθει την εντύπω
ση που προκάλεσε στον Τύπο η κυβερνητική 
απόφαση.

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ, έξω
από την Κυβέρνηση την εποχή εκείνη, αλλά 
κολλητός του Ανδρέα Παπανδρέου, επιδίωξε 
μια βολιδοσκόπηση, πήρε σκληρή γεύση όμως, 
όταν αντιλήφθηκε την έκπληξη τη δημοσιογρα-

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ ►



ΣΕΛΙΔΑ 14 ΕΘΝΟΣ της Κυριακής 6 Νοεμβρίου Ι'&ν

Φάση 1 η Λ  Η καθοριστική νύχτα της 4ης

ΟΡΟΛΟΙΜ
Συνέχεια από σελ. 13
φική για την εύνοια προς το συμμοριτάκο. Την 
ίδια περίπου γεύση είχε και από την εφημερίδα 
«Νέα», όπως μας είπε, που είχε προηγούμενα 
επικοινωνήσει. Και αποφάσισε να ενημερώσει με 
δική του πρωτοβουλία τον Πρωθυπουργό. Ο 
Πρωθυπουργός ανησύχησε. Το έδαφος και η 
εποχή ίσως να μην ήσαν κατάλληλα γι’ αυτό και 
έδωσε εντολή να ματαιωθεί η αγορά της Τράπε
ζας από τον Κοσκωτά. Ομως, με την ενέργεια 
αυτή, είχε εκθέσει ήδη μερικώς εαυτόν, αλλά 
πολύ περισσότερο κάποιον στενό του συνεργά-

η Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ υ
πήρξε στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού 
Ανδρέα Παπανδρέου από το ’81. Βασικός του 
οικονομικός σύμβουλος χειριζόταν υψιστης 
σπουδαιότητας οικονομικές υποθέσεις. Ο Παπα- 
νικολάου είχε χρησιμοποιηθεί ως δάσκαλος των 
παιδιών του Πρωθυπουργού στα οικονομικά και 
συνήθιζε να λέει στις στενές συναναστροφές του 
ότι αυτός δεν ανήκε σε καμιά πολιτική, αλλά 
ήταν ένας σκέτος επαγγελματίας - σύμβουλος 
οικονομικός και τεχνοκράτης. Υπήρξε μέσα σ’ 
όλες τις μεγάλες συμφωνίες σαν «ειδικός», όπως 
και διαπραγματευτής στην υπόθεση των Μιράζ.

Αρέσκεται ν’ αναπαύεται κατά καιρούς στο 
ξενοδοχειακό συγκρότημα Πόρτο Υδρα, το ο
ποίο φιλοδοξεί να φιλοξενήσει τους Γάλλους 
τουρίστες σαν αντιστάθμισμα στην αγορά των 
Μιράζ. Ο Παπανικολάου, λοιπόν, υπήρξε ένθερ
μος υποστηρικτής το βράδυ εκείνο του κ. 
Κοσκωτά. Σε σχετική υπουργική σύσκεψη άφη
σε έντονα να φανεί ότι η επιθυμία του κ. 
Πρωθυπουργού ήταν να δοθεί η Τράπεζα Κεν
τρικής Ελλάδος στον κ. Γ. Κοσκωτά.

Α ΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ο
πρωθυπουργός της Ελλάδας υπήρξε τα 
τέσσερα πρώτα χρόνια της πρωθυ
πουργίας του ο μεγάλος κατήγορος 
του τραπεζικού συστήματος του τόπου 

μας. Στα τέσσερα αυτά χρόνια, σε κάθε του
σχεδόν λόγο, ζητούσε την εξυγίανση και την 
ανόρθωση των τραπεζών. Είχε δίκιο γιατί έλειπε 
το νέο αίμα. Και αυτό δεν άργησε να το
διοχετεύσει ο ευτραφής κύριος που επελέγη για 
να εκπληρώσει την αποστολή: «Σχέδιο Κοσκω- 
τάς — Φάση 1η».

Είναι πιθανόν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας 
να μη διάβασε επί δύο χρόνια ό,τι έγραφε το 
«Εθνος» και αποκάλυπτε τις απάτες Κοσκωτά.

Να μην παρακολούθησε τις δίκες στις οποίες 
σύρθηκε από το θρασύτατο γκάγκστερ. Να μην 
ενημερώθηκε για τις απελπισμένες καταδίκες 
του. Είναι πιθανόν ο Πρωθυπουργός να παρεξή
γησε την ταύτιση του Τύπου απέναντι στον 
κίνδυνο που παρουσίαζε για τον τόπο το «σχέ
διο Κοσκωτάς — Φάση 1η» και συνέπλευσε με 
το πονηρό και επιτήδειο κήρυγμα ότι επρόκειτο 
για έναν πόλεμο συμφερόντων και έναν ανταγω
νισμό συγκροτημάτων. Ομως από τη στιγμή 
που το απόστημα υπέστη την πρώτη ρωγμή, 
δέχτηκε και ο ίδιος με δήλωσή του ότι βρισκό
μαστε μπροστά σ’ ένα πελώριο σκάνδαλο και 
αποφάσισε να πάρει το θέμα της εκκαθάρισης 
πάνω του. Ετσι πρέπει να θεωρείται δεδομένο 
ότι γνωρίζει πλέον πως:

Στελέχη του Κινήματος του υπήρξαν καθο
δηγητές του «σχεδίου Κοσκωτά — Φάση 1η». Εν 
τούτοις δεν παίρνει καμιά απόφαση που να 
δικαιολογεί τις δηλώσεις του για κάθαρση. Αντί
θετα, τρενάρει χρονικά την απαίτηση για εκκα
θάριση και αποκαλύψεις. Και δημιουργεί έτσι τη 
δικαιολογημένη υπόνοια ότι επιδιώκει με το 
κέρδος χρόνου ν’ αμβλύνει την εντύπωση και 
την αντίδραση του λαού για να ξεχαστούν τα 
στοιχεία της ενοχής και να συνεχιστεί το σχέδιο 
με άλλη ονομασία.

Διοικητές των οργανισμών, δηλάδη έμπιστα 
πρόσωπα του Πρωθυπουργού και του κόμμα- 

“ τος, κατέθεταν τα δισεκατατομμύρια του ελληνι
κού λαού στη μαφιόζικη τράπεζα με το επιχείρη
μα ότι παίρνανε μεγαλύτερο τόκο. Ο Πρωθυ
πουργός είναι πρώτα απ’ όλα οικονομολόγος. 
Μπορεί να μας εξηγήσει αν η μαφιόζικη τράπεζα 
είχε τη δυνατότητα να δίνει μεγαλύτερο επιτό
κιο, με έντιμες τραπεζικές λειτουργίες; Α
σφαλώς όχι! Οπως ήδη αποόεικνύεται από την 
εξέλιξη της κατάρρευσης.

Κρίσιμα 
ερωτήματα 
για τον 

Πρωθυπουργό
Αλλά ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους διοικη

τές των οργανισμών να του απολογηθούν γιατί 
κατέθεταν τα χρήματα του λαού στη μαφιόζικη 
τράπεζα. Οχι ως τώρα. Αρα τους καλύπτει;

Η Παλληνη στοίχισε 13,5 δισ. κατά δήλωση 
του αχυράνθρωπου Κοσκωτά. Ο Πρωθυπουρ
γός το γνωρίζει. Ομως ταυτόχρονα θα πρέπει, 
μια και πήρε την υπόθεση πάνω του, να μας πει:

Ο Πού βρέθηκαν τόσα χρήματα. Ρωτήθηκε ο 
Κοσκωτάς από τον Πρωθυπουργό, όταν 

συναντήθηκε μαζί του; Και αν όχι γιατί; Είναι 
ανεύθυνος ο Πρωθυπουργός; Εισαγωγή κεφα
λαίων δεν έγινε. Κέρδη δεν υπήρξαν. Ποιοι 
κομπάρσοι τα βούτηξαν από το λαό και τα 
πρόσφεραν στο «Σχέδιο Κοσκωτάς — Φάση 1η»;

Ο Γιατί έγινε τέτοια τεράστια επένδυση για 
μια εκδοτική δουλειά, η οποία κάτω από 

τις ευνοϊκότερες κερδοφόρες συνθήκες δεν θα 
επέδιδε το κεφάλαιο ούτε μετά από δέκα χρόνια; 
Το ποσόν αυτό θα επαρκούσε για την τεχνολογι
κή εξέλιξη όλου σχεδόν του αθηναϊκού Τύπου.

Κανένας επιχειρηματίας που έχει για στόχο 
μόνο το χρήμα δεν θα επένδυε τέτοια ποσά σε 
εκδοτική επιχείρηση. Εκτός και αν είχε άλλους 
στόχους (είπαμε: «Σχέδιο Κοσκωτάς — Φάση
1η»)·

Θ Είναι βέβαιο ότι τα χρήματα διατέθηκαν 
έντιμα

.. Γραμμής»; (,υη __
1η). Ποιος έλεγξε αν δεν έγιναν κολοσσιαίες

εντίμως για τον τεχνολογικό εξοπλισμό 
της «Γραμμής»; (υποσχέδιο Κοσκωτά — Φάση

υπερτιμολογήσεις;
Το θέμα απασχόλησε τον Πρωθυπουργό που 

πήρε την κατάσταση στα χέρια του; Αν δεν τον
απασχόλησε ας απασχολήσει την Εξεταστική 
των Πραγμάτων Επιτροπή αν αείποτε συσταθεί 
και αν αποφασίσει να προχωρήσει στο βάθος 
του τούνελ.

© Είναι γεγονός χειροπιαστό κ. Πρόεδρε της 
Κυβέρνησης — μια και πήρατε την κατά

σταση στα χέρια σας -  ότι δύο υπουργοί, οι κ. 
κ. Πέτσος και Κουλουμπής, προέβησαν σε κα
τάφωρες παραβάσεις, προκειμένου, κατά τρόπο 
αναιδίέστατο, αυθαίρετο, παράνομο, γκαγκστερι- 
κο να επεκταθούν παράνομα οι εγκαταστάσεις 
της Παλλήνης. Τους βάλατε άραγε στον κατά
λογο των ελβγκτέων η δεν το σκεφτήκατε;

Ο ένας εκ των δύο όταν ρωτήθηκε ιδιωτικώς 
γιατί παρανομεί υπέρ του Κοσκωτά δήλωσε 
χωρίς πολύ δισταγμό, παρόλο ότι είναι δειλός, 
ότι τον διέταξε άνθρωπος του περιβάλλοντος 
σας. Μήπως πρέπει να το αφήσουμε κι αυτό για 
την Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή, αν 
αείποτε συνέλθει; Εξάλλου το σενάριο πρέπει να 
’χει και εκπλήξεις. Και οι εκπλήξεις φυλάσσον
ται συνήθως για το τέλος.

Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, μια λέξη που πιπιλίζε
ται πια από τους πολιτικούς μας ηγέτες 
σαν καραμέλα, όπως να πούμε πιπιλί
ζουν τη λέξη δημοκρατία, που αγωνί
ζονται να τη στηρίξουν στην Ελλάδα. 
Ετσι και ο Πρωθυπουργός μας μίλησε 

για διαφάνεια. Μίλησε και ο Υιός για διαφάνεια, 
αλλά αυτόν θα τον συναντήσουμε παρακάτω. 
Αραγε στον Πρωθυπουργό δεν είχαν δείξει 
κάποιες φωτογραφίες, που επί ένα χρόνο δημο
σιεύει ο Τύπος και παρουσιάζουν κάποιον υπό
δικο στις Ηνωμ. Πολιτείες ονόματι Κοσκωτά;

Αραγε ο εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού κ. 
Γιάννης Ρουμπάτης (θα τον συναντήσουμε πα

Π Α Π Α Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ  (αριστερά): Ο επαγγελματίας τεχνοκράτης σύμβουλος του 
Πρωθυπουργού διακήρυττε: Ο Κοσκωτάς είναι ο επενδυτής. ΡΟ ΥΜ ΕΛΙΩ ΤΗ Σ  
(δεξιά): Κομπάρσος... Τίποτα άλλο.

ΡΟ ΥΜ Π ΑΤΗ Σ: Υπου
λος και ψεύτης.

ΒΑΚΑΛΗΣ: Ο κομισά
ριος...

ΚΑΛΟΥΔΗΣ: Ο καθο 
δηγητής και ο υβριστής.

ρακάτω και αυτόν) δεν του ανέφερε ότι κάποιος 
ονόματι Κοσκωτάς εξαπάτησε το προξενείο της 
Ελλάδας και πως θα ’πρεπε να δώσει μιαν 
απάντηση η Κυβέρνηση στους ενοχλητικούς 
δημοσιογράφους για τη θρασύτατη αυτή απάτη;

Το ξέχασε ο Πρωθυπουργός ή δεν ρωτήθηκε; 
Να μη ρωτήθηκε αποκλείεται, γιατί από ό,τι 
ξέρουμε οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι ενημερώ
νουν τον Πρωθυπουργό πριν δουν τους δημο
σιογράφους ακόμη και για το αν συναντήθηκε 
το πρωί ο Κατσιφάρας με τη Σίσι. Πιθανόν 
λοιπόν να το ξέχασε.

Του το θυμίζουμε λοιπόν εμείς αν επιθυμεί να 
ενεργήσει δεόντως για να «προφυλάξει το κύρος 
του πολιτικού κόσμου». Εκτός και επιθυμεί να 
κρατήσουμε και αυτό για την Εξεταστική των 
Πραγμάτων Επιτροπή, αν αείποτε συνέλθει.

Κοινοί απατεώνες αμαυρώνουν τους πολιτι- 
ούς αγώνες μας και τις θυσίες μας, είπε 

Βουλή ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου (Υιός).
κούς αγώνες μας και τις μας, είπε στη

Ως γνωστό ο υιός Παπανδρέου δεν έχει κάνει 
κανέναν αγώνα και δεν έχει προβεί σε καμιά 
θυσία. Μέχρι πριν από 2 χρόνια σπούδαζε ο 
νέος στο εξωτερικό. Προφανώς τα είπε αυτά για 
λογαριασμό του πατέρα του.

Τιμή του τότε. Και υποθέτουμε ότι ο πατέρας 
του θα τον έχει ευχαριστήσει, αφού και δημόσια 
είπε ότι συμφωνεί μαζί του. Μαζί όμως με τις 
ευχαριστίες υποθέτουμε ότι ο Πρωθυπουργός 
μας θα ρώτησε τον υιόν του «και ποιοι είναι 
αυτοί οι κοινοί απατεώνες που αμαυρώνουν 
τους αγώνες μου;».

Αραγε απάντησε στον πατέρα του ο κ. Γ. 
Παπανδρέου ή όχι; Αραγε ο Πρωθυπουργός 
ρώτησε τον υιόν του «μήπως εννοείς τα στελέχη 
μας;».

Γιατί, τον αχυράνθρωπο Κοσκωτά, μόνον 
στελέχη μας τον πλαισιώνουν και μάλιστα τρία 
από αυτα ελέγχουν όλη του τη δραστηριότητα.

Ο ένας είναι ο αντιπρόεδρός του στη μαφιόζι
κη τράπεζα και έχει όλα τα κλειδιά στα χέρια

του. Ο άλλος, είναι ο νομικός του σύμβουλος, 
που γνωρίζει όλα τα μυστικά του και ο άλλος 
είναι ο διαφωτιστής, που ελέγχει το προπαγανδι
στικό μέτωπο (χρήσιμος πράγματι θα τον δείτε 
και στο μέλλον — τέτοιοι άνθρωποι δεν χάνον
ται...).

Ο υιός όμως προφανώς δεν απάντησε και ο 
πατέρας έδειξε κατανόηση. Ετσι την επόμενη 
μέρα διακήρυξε στο λαό: Θα επιδιώξουμε διαφά
νεια προς όλες τις πλευρές (περί Κοσκωτά ούτε 
λέξη). Και ο λαός άρχισε να ψάχνεται μήπως 
έχει κάνει καμιά πονηριά και του ενσκύψει ο 
Τσοβόλας. Ισως όμως και να είχε τους λόγους 
του που δεν ερεύνησε περαιτέρω για τους απα
τεώνες που κατήγγειλε ο υιός. Αν απασχοληθώ 
εγώ, θα είπε, η Εξεταστική των Πραγμάτων 
Επιτροπή με τι άλλο θα καταπιαστεί.

Ε ΞΕΤΑΣΤΙΚΗ των Πραγμάτων Επι
τροπή θα συγκροτηθεί μετά την ολο
κλήρωση του ελέγχου στη μαφιόζικη · 
τράπεζα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός και 
όποιος έχει αντίθετη άποψη να μου 
στείλει την παραίτησή του για να μην 
τον παραιτήσω εγώ.

Την επόμενη μέρα (Παρασκευή) αριθμός βου
λευτών εξέφραοε διαφορετική άποψη: Η Εξετα
στική των Πραγμάτων Επιτροπή πρέπει να 
συγκληθεί αμέσως. Το έργο της είναι πολιτικό. 
Πρέπει να καταλογιστούν οι πολιτικές ευθύνες 
του σκανδάλου το δυνατόν ταχύτερο, τόνιζαν 
στις δηλώσεις τους. Ως χτες όμως δεν είχε γίνει 
γνωστό αν ο Πρωθυπουργός διέγραψε τα στελέ
χη αυτά που διατύπωσαν διαφορετική άποψη. 
Μήπως άλλαξε γνώμη ο ίδιος; Αλλά τότε πρέπει 
να τιμωρήσει τον Μένιο που είχε άλλη άποψη. 
Αλλά τον Μένιο μήπως τον διέταξε ο ίδιος ν’ 
αναγγείλει την απώτερη σύσταση της Επιτρο
πής; Αλλά τότε ας μας πει ποιον θα τιμωρήσει 
γιατί ο λαός αγωνιά για το κύρος της Κυβέρνη
σης και του πολιτικού κόσμου που δήλωσε ο
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1986, το «Εθνος», και το μέγο Αάθος της συμμορίας
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πιστός και μπ εξαιρετέος. ναίκα που ξερό τα πολλά.

ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ: Ξνα μούσι έ 
λειπε από τα στελέχη του Κοσκωτά.

ΧΑΛΙΚΙΑ!: Κάλλιο 
αργά παρά ποτέ.

ΠΑΠ ΑΝ ΔΡΕΟ Υ ΑΝΔΡΕΑΣ: Μέχρι πριν από 15 μέρες προτιμούσε για τις 
αποκλειστικές του δηλώσεις τα μέσα ενημέρωσης του Κοσκωτά. Π Α Π Α Ν  - 
ΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ: Ευαισθησία καθυστερημένη και ανεκπλήρωτη. ΤΣΕΒΑΣ: (αριστερά) - ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Λάτρεις του καθήκοντος.

ίδιος ότι θα τον προστατεύσει.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ο νεότε
ρος. Μόλις επέστρεψε από τις σπουδές του στο 
εξωτερικό, ήδη τη διακυβέρνηση της χώρας την 
είχε το κίνημα του πατέρα του. Ο ίδιος απέκτησε 
μέσα στα υπόλοιπα λίγα χρόνια κυβερνητικά 
αξιώματα, βουλευτιλίκι, υπουργιλίκια και προ
παντός φίλους και μάλιστα παρά το σύντομο 
του χρόνου, φίλους στενούς και αγαπητούς. 
Ανάμεσα στους φίλους αυτούς δήλωνε, τουλάχι
στον ως τον Ιούλιο, ότι αχώριστοι του ήταν ο 
Καλούδης, στέλεχος και διαφωτιστής του συμ
μορίτη Κοσκωτά, ο υιός Χαραλαμπόπουλος, 
συνεργαζόμενος μετά του Καλούδη και ο Μαν
τζουράνας, νομικό στέλεχος του συμμορίτη και 
σύμβουλός του. Η δήλωση του Γεωργίου Πα- 
πανδρέου (νεότερου) περί της στενής του φιλίας 
μετά των άνω προσώπων έγινε σαν απάντηση 
στο παρακάτω ερώτημα:

—  Λένε κ. Γεώργιε ότι μαζί μ ε το συμμορίτη 
Κοσκωτά, εκτός αϊτό τις άλλες συναναστρο
φές που είχατε μαζί του, επισκεφτήκατε στο 
σπίτι του τον κ. Καλούδη τις παραμονές 
έκδοσης της εφημερίδας των 13.ί  δισ. Πρό
σθετον δε άτι είχατε απόψεις στους σχβδια- 
σμούς.

Απάντηση: Δεν μπορώ να στερηθώ τους φίλους 
μου. Ο Κοσκωτάς κάνει επενδύσεις. Μας ενδια
φέρει το επενδυτικό κλίμα.

Ερώτηση: Λ εν σας ενδιαφέρει το Πόθεν 
Εσχες, δεν σας ενδιαφέρει η εντιμότητα, η 
διαφάνεια;

Απάντηση: Μας ενδιαφέρουν οι επενδύσεις. 
Ερώτηση: Ο άνθρωπος που λέτε ότι επεν
δύει είναι κοινός απατεώνας, όπως αποδεί
χθηκε στη δίκη · Εθνους» —  Κοσκωτά και 
έχει στην υπηρεσία του ανθρώπους του 
ΠΑΣΟΚ. Μ ε εναν από αυτούς συνεργαστή
κατε τις τελευταίες μέρες. Ταξιδέψατε σε 
επίσημη αποστολή στο Βελιγράδι, για  συνο

μιλίες μ ε τη γιουγκοσλαβική κυβέρνηση. 
Είναι ο  κ. Μαντζουράνης — νομικος σύμ
βουλος, στέλεχος του Κοσκωτά και ταυτό
χρονα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Απάντηση: Δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Πάν
τως μου τον πάσαρε το Εκτελεστικό.

Ερώτηση: Γ ιατί είστε αντίθετος στο θέμα 
του Πόθεν Εσχες και της διαφάνειας; 

Απάντηση: Σκοπεύουμε να δούμε το θέμα της 
διαφάνειας στον Τύπο.

Ερώτηση: Οχι του Κοσκωτά;
Απάντηση: ...
Δεν απάντησε τότε ο κ. Γεώργιος Παπαν- 

δρέου στο θέμα της διαφάνειας.
Μίλησε όμως με καθυστέρηση περίπου τρεις 

μήνες, την περασμένη Τρίτη στη Βουλής και 
είπε, αφού πήρε αφορμή από το χονδροειδές 
πλαστογραφημένο έγγραφο, που τον εμφάνιζε 
ότι είχε δωροδοκηθεί από το συμμορίτη:
•  Οτι εξαιτίας του εγγράφου που μιλάει για 
δωροδοκία, κινδυνεύουν οι δημοκρατικοί θε
σμοί.
•  Οτι δεν είναι προσωπική του υπόθεση.
•  Οτι ζητεί διαφάνεια για να ενημερωθεί ο 
λαός.
•  Οτι «δεν θα χαριστούμε σε κανένα».

Τ Α ΠΑΡΑΠΑΝΩ, προφανώς υπαγορευ
μένα, τα είπε ο νεαρός και άπειρος 
βουλευτής και υπουργός στην ασπόν
δυλη και αχαμνή Βουλή των Ελλήνων. 
ΓΓ αυτό και δεν πήρε απάντηση. ΓΓ 
αυτό και η Βουλή δεν φαίνεται να 

διεκδικεί ρόλο «καλού» μέσα στο περιπετειώδες 
σενάριο. «Σχέδιο Κοσκωτάς — Φάση 1».

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να παίξουμε το 
ρόλο του αντιλόγου.

Ο Δεν θα συμφωνούσε κανένας Ελληνας, κ.
Γεώργιε, πως, επειδή λάβατε εσείς ένα 

χονδροειδές πλαστογραφημένο χαρτί, μεταφερ

μένο από δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ — φίλους 
σας (με τον έναν μάλιστα συνταξιδεύατε πρό
σφατα με κυβερνητική αποστολή) που λέει ότι 
δωροδοκηθήκατε, κινδυνεύει π Δημοκρατία 
στην Ελλάδα — κινδυνεύουν οι θεσμοί μας.

Θ Δεν θα συμφωνούσε κανένας Ελληνας, κ.
Γεώργιε, πως η υπόθεση δεν είναι καθαρά 

δική σας προσωπική. Γιατί επί μήνες εγράφοντο 
υπαινιγμοί για τις σχέσεις σας και τις επαφές 
σας με το συμμορίτη και δεν είχατε την επιθυμία 
ν’ αντιδράσετε. Τι περιμένατε;

Το χονδροειδές πλαστογραφημένο χαρτί για 
να αντιδράσετε;

Θ Ενδιαφέρεστε λέτε για τη διαφάνεια. Δεν
νομίζετε ότι αργήσατε να ευαισθητοποιη

θείτε; Και γιατί συνεχώς — παρά τις παρόλες 
σας — την αναβάλλετε; Τι περιμένετε; Να 
καθαρίσει η κόπρος από τιε χειμωνιάτικες βρο
χές. Εδώ δεν καθαρίζει η Αθήνα από το καθημε
ρινά πολλαπλασιαζόμενο νέφος με το οποίο την 
τροφοδοτούν οι· καθημερινές αισιόδοξες δηλώ
σεις του κ. Κουλουμπή και θα καθαρίσει η 
κόπρος των κητών της Παλλήνης και της Βου- 
κουρεστίου;

Ο Δεν θα χαριστείτε σε κανένα λέτε, κ. Γεώρ- 
γιε. Προσέξετε κύριε... το ίδιο είπε και ο 

Πρωθυπουργός προχτές το βράδυ. Ταυτίζεστε 
λοιπόν.

Τότε γιατί δεν τον βοηθάτε. Οι φίλοι σας δεν 
ήταν οι σύμβουλοι και οι καθοδηγητές του 
συμμορίτη; Τι περιμένετε λοιπόν; Αυτών δεν 
έσταζε μέλι το στόμα τους στη δίκη των κητών 
και του «Εθνους» για το συμμορίτη πάτρωνά 
τους; Γιατί δεν τους καλείτε να σας αποκαλύ- 
ψουν τους απατεώνες που προσπαθούν, όπως 
είπατε, ν’ αμαυρώσουν την ιστορία σας;

Λέτε να ’χασαν τη μνήμη τους, οι άνθρωποι; 
Η  άλλαξαν ταυτότητα για να είναι έτοιμοι να

πιάσουν «δουλειά» στο «Σχέδιο... — Φάση 2»;
Αν ρωτάγατε σχετικά με τον τέως φίλο του 

ΠΑΣΟΚ και δημοφιλή τραγουδιστή της νεο
λαίας, Παπακωνσταντίνου, θα σας απαντούσε... 
— Χαιρετίιισματαααα στην Εξουσία!!!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ: ο μειλίχιος
εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού με την ανετώ- 
τερη προσέγγιση στα υψηλά εξωκομματικά κλι
μάκια. Οταν «πρωτόπιασε δουλειά» με την άνο
δο στην εξουσία του ΠΑΣΟΚ, με τη σφραγίδα 
του Πασοκτζή εξ Ηνωμ. Πολιτειών, υπηρετούσε 
στο Πολιτικό Γραφείο παρά τω Πρωθυπουργώ 
χωρίς λίγα προβλήματα. Το ισχυρό περιβάλλον 
του Πρωθυπουργού επηρεασμένο και ενθουσια
σμένο από την κατάκτηση της εξουσίας και 
ντοπαρισμένο από τα συνθήματα τα «επαναστα
τικά» δεν δίστασε να δημιουργήσει δυσμενές 
κλίμα για τον Ρουμπάτη σαν πρόσωπο περίερ
γης προέλευσης και άλλων συμφερόντων. Ετσι 
ο Ρουμπάτης βρέθηκε στη γωνία ώσπου ήρθε το 
πλήρωμα του χρόνου και επέστρεψε παντοδύνα
μος στο κυβερνητικό στερέωμα. Σαν κυβερνητι
κός εκπρόσωπος, δούλεψε με μαεστρία τον 
αποπροσανατολισμό των δημοσιογράφων και 
τον σκοταδισμό γύρω από ειδησεογραφικά θέμα
τα ιδιαίτερης πολιτικής σκοπιμότητας.

Το κυριότερο όμως που πέτυχε ήταν με την 
πολιτική της αλεπούς να φράζει τη διεύρυνση 
της δημοσιότητας γύρω από την παράνομη 
δράση του Κοσκωτά στις Ηνωμένες Πολιτείες 
και σε σημαντικό βαθμό θα τον παρουσιάσει σαν 
θύμα, αφού, ελέγχοντας τα κρατικά μέσα επικοι
νωνίας διοχέτευε ολόκληρες τις κακοήθεις α
παντητικές ανακοινώσεις του συμμορίτη, χωρίς 
να επιτρέπει να μεταδοθεί η ειδησεογραφία και 
τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσίαζαν την 
κακοποιό μορφή του.

Βοούσαν οι εφημερίδες για την εξαπάτηση 
από τον Κοσκωτά του Ελληνικού Προξενείου 
και αυτός απαντούσε ότι δεν είχε ενημερωθεί. 
Με το κύρος του κυβερνητικού οργάνου δια
πραγματευότανε την «τροφοδοσία» με συντά
κτες του συμμοριτικού μαγαζιού του Κοσκωτά 
και διέψευδε γινόμενος επιλήσμονας του κρατι
κού του χρέους. Και όταν κάποτε γράφτηκε ότι 
και ο ίδιος «έχει κλείσει» με τον Κοσκωτά να 
συνεχίσει προφανώς το θεάρεστο έργο του στην 
υπηρεσία του «Σχεδίου Κοσκωτάς - Φάση 1η» 
αιμάτωσαν ξαφνικά τα αγγεία του και απέκτησε 
οργή.

Το δώψευσε κατηγορηματικά ο κύριος. Αλλά 
πριν ο αλέκτωρ λαλήσει, αποδείχτηκε πρόσωπο 
μόνο για εμπτυσμό. Προσήλθε στην Παλλήνη 
και ανέλαβε αποστολή. Αυτή είναι αποστολή: 
Πώς ο απείθαρχος Τύπος να αποκτήσει τη 
γαλήνη του Νεκροταφείου. Η μέθοδος; «Σχέ
διο... - Φάση 2α», αν βέβαια ο λαός καταληφθεί 
υπό ύπνου.

Β ΑΚΑΛΗΣ -  ΚΑΛΟΥΔΗΣ -  
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ Το τρίο του

ΠΑΣΟΚ πήρε στους ώμους του ένα 
βαρύ εκτελεστικό έργο. Ο πρώτος, κο
μισάριος στη μαφιόζικη τράπεζα. Ε

πρεπε να δει ο αναγνώστης το αντράκι με το 
τουπέ και το ύφος του παλικαρά όταν εξεταζό
ταν σαν μάρτυς - υμνητής του συμμοριτάκου 
στη δίκη του «Εθνους». Αγέρωχος και προκλητι
κός στο δικαστήριο, σαν να το ’χε στην τσέπη 
του. Περιφρονητικός και ακατάδεχτος στις ερω
τήσεις των συνηγόρων, έπλεκε σαν φωνόγραφος 
το εγκώμιο, τη δόξα και τη μεγαλοφυΐα του 
ανθρώπου του. Αυτός λοιπόν που ήξερε ότι τα 
πάντα ήταν τέλεια στην Τράπεζα Κρήτης και 
όλα λειτουργούσαν πρωτοποριακά και ο 
Κοσκωτάς ήταν ο θείος από την Αμερική που 
ήλθε να μας σώσει και ήταν ντροπή μας να 
ρωτάμε πού βρήκε τα λεφτά, αυτό λοιπόν το 
άντράκι έδειξε πριν από δύο μέρες το μπόι του.

Οταν προσήλθε για ανάκριση, είπε στο δικα
στή ότι τώρα δεν γνωρίζει τίποτα και πέφτει από 
τα σύννεφα. Η δειλία σ’ όλη της τη δόξα και τη 
μεγαλοπρέπεια, για να Θυμηθούμε και την εποχή 
των αείμνηστων κουτσαβάκηδων της Παλιάς 
Αθήνας. Αυτό το αξιότιμο στέλεχος του ΠΑ
ΣΟΚ, που ξεκίνησε την κυβερνητική του καριέ- 
ρα σαν στέλεχος του Οργανισμού των Προβλη
ματικών και ήρθε στη δίκη του Κοσκωτά για να 
κατατροπώσει το «Εθνος», ας το έχει υπόψη της 
η Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή, αν 
κάποτε συνέλθει. Οι εξηγήσεις του θα είναι 
διασκεδαστικές.ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ ►
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συνέχεια από σελ. 15

Το δεύτερο πρόσωπο του κεφαλαίου δεν 
αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς. Είναι αναμφισβήτη
το ότι θα προκόψει στο χώρο της προπαγάνδας. 
Οι ασχήμιες της εφημερίδας του, οι συκοφαντίες 
κατά των αντιπάλων της, οι διαστρεβλώσεις, οι 
κουτσομπολίστικες χολές και οι ανακρίβειες για 
χάρη του «Σχεδίου Κοσκωτάς - Φάση 1η» θα 
μείνουν σαν μνημείο αντιφατικότητας μιας εφη
μερίδας, που διακήρυσσε ότι θα ακολουθήσει το 
ήρεμο ύφος και τη λεκτική ευταξία απέναντι σ’ 
όλους.

Οσο για το τρίτο πρόσωπο της ομάδας, τον κ. 
Ματζουράνη, αυτόν τον ιδεολόγο του ΠΑΣΟΚ, 
άγγελο - φύλακα του συμμορίτη, σύμβολό του 
και καθοδηγητή του, πολύ δύσκολα θα ανεύ
ρισκε ένα δικαστήριο Ελλήνων έστω και ένα 
ελαφρυντικό στην πολιτική του ηθική. Λειτούρ
γησε στα παρασκήνια για λογαριασμό του «Σχε
δίου Κοσκωτάς - Φάση 1η» και όταν υποχρεώ
θηκε να βγει στο προσκήνιο σαν τρίτος συνήγο
ρος για να δείξει προφανώς στο δικαστήριο ότι 
ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κάλυπτε το αναιδές 
κήτος του σχεδίου Κοσκωτά η άμυνά του και η 
επίθεσή του προοριζότανε σε δύο κλασικές 
αρχές της παλιάς χωροφυλακίστικης τακτικής, 
τη οιωδη και εμετική κολακεία για τον «προστα- 
τευόμενο» πελάτη του (!) και το μπουγέλο με τη 
λάσπη για την υποτίμηση της προσωπικότητας 
και των προθέσεων του αντιπάλου του.

Ο κ. Ματζουράνης έχει τεράστιες πολιτικές 
ευθύνες σαν όργανο, αλλά και ταυτόχρονα κα
θοδηγητής του συμμοριτάκου και είναι μια 
σίγουρη πηγή, μέσα από την οποία έντιμη 
ανάκριση θα μπορούσε να φθάσει στην αρχή του 
μίτου. Π.χ., αν ποτέ συνεκροτείτο η Εξεταστική 
των Πραγμάτων Επιτροπή, θα μπορούσε ν’ 
αρχίσει την ανάκρισή της με τον κ. Ματζουρά
νη, με το παρακάτω ερώτημα:
—  Κύριε Μαντζουράνη, στην οικία σας στην 
Πεύκη έχετε κάνει τον τελευταίο χρόνο συσκέ
ψεις με τη συμμετοχή του αχυράνθρωπου 
Κοσκωτά. Εχουν μετάσχει σ ' αυτές στελεχη της 
κυβέρνησης και του κόμματός. Α ς πούμε είχε 
πάρει μέρος ο κ. Τσοχατζόπουλος ή ο κ. Κου- 
τσόγιωργας και κάποιοι άλλοι;

Αλλά με τον κ. Ματζουράνη σταματάμε εδώ 
γιατί είπαμε ότι το σενάριο πρέπει να ’χει 
εκπλήξεις και οι εκπλήξεις φυλάσσονται συνή
θως για το τέλος. Σαν επιδόρπιο να πούμε.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ -  ΡΟΥΜΕΛΙΩ
ΤΗΣ. Στην περίπτωση των δύο συναντάται το 
σοβαρό και το αστείο στοιχείο της ιστορίας. Ο 
πρώτος είναι γέννημα-θρέμμα του Ανδρέα Πα- 
πανδρέου. Ολες του οι κινήσεις, όλοι του οι 
λόγοι, όλες του οι ενέργειες είναι συντονισμένες 
στην αντένα που εκπέμπει το Καστρί και τώρα 
συμπληρώνει η Πολιτεία. Ολα τα μυστικά κρα
τικά και ιδιωτικά, προπαντός ιδιωτικά, είναι 
επτασφράγιστο μυστικό μέσα στην καρδιά του. 
Ποτέ δεν θα τα αποκαλύψει, ούτε θα τα παραδε
χτεί ακόμη και αν βγούνε από άλλους που τους 
αφορούν. Είναι τάφος. Και θα είναι ακόμη και 
αν του φορτωθούν ευθύνες και έστω και αν δεν 
εξασφαλίσει στο κόμμα το μέλλον που του 
ανήκει.

Ε ΤΣΙ η  τακτική που ακολούθησε στην 
υπόθεση του αχυράνθρωπου Κοσκωτά 
μπορεί να ήτανε αντίθετη στο δημόσιο 
συμφέρον, προκλητική στο δημόσιο 
αίσθημα και με ερωτηματικά για τους 
προσωπικούς του και κομματικούς του 
φίλους, όμως ήτανε γλαφυρού συντονισμού και 

κρυστάλλινης συνέπειας προς το κύμα που 
επέβαλλε η πολιτική για το «Σχέδιο Κοσκωτάς 
— Φάση 1η».

Η εμπλοκή του αντιπροέδρου και οι πολιτι
κές του ευθύνες αρχίζουν από την κάλυψη της 
εξαπάτησης του Ελληνικού Προξενείου Νέας 
Υόρκης από τον Κοσκωτά και φθάνουν ως την 
κωλυσιεργία του για τη σύσταση της Εξεταστι
κής Επιτροπής. Και χωρίς βέβαια να προβλέπε- 
ται ότι τελειώνουν εδώ. Γιατί το σενάριο συνεχί
ζεται με απρόβλεπτες συνέχειες και τέλος, όπως 
περίπου ο περιπετειώδης «Τσακιτζής» του μακα
ρίτη Τσακιρίδη στην προπολεμική «Ακρόπολι».

Ο Κουτσόγιωργας λοιπόν εκπληρώνει διατε
ταγμένη υπηρεσία, ο Ρουμελιώτης όμως γιατί 
ήθελε ξαφνικα να δώσει εξετάσεις σαν κομπάρ
σος; Αφού βλέπει ότι εκεί που έχει φθάσει η 
υπόθεση δεν έχει ελπίδες από καμιά στήριξη με 
λιανοτούφεκα.

Ο,τι και να προσφέρει στο «Σχέδιο Κοσκωτάς» 
θα τον εκθέτει και όσο περισσότερο συμβάλλει

θέλουν να 
ελέγξουν τη
συνείδηση
του λαού

« Π Ι Σ Τ Ε Υ Ω  πως π πίρ ίπτωση  
Κοσκωτά αποτελβί πειραματική έ 
κφραση σχεδίων που εξυφάνθηκαν 
στα άδυτα των αδύτων 
των μυστικών υπηρε
σιών των ΗΠΑ».

Τα παραπάνω μας δή
λωσε ο βουλευτής και μέ
λος του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ 
Μανόλης Χατζηνάκης και 
πρόσθεσε:

«Το πείραμα αποσκο- 
πούσε από τη μια, στον 
έλεγχο των μέσων μαζικής 
επικοινωνίας, με στόχο τη 
διαμόρφωση μιας μέσης ε 
λεγχόμενης συνείδησης 
και από την άλλη στον έ 
λεγχο του τραπεζικού συ
στήματος. Και συνακόλου
θα των μηχανισμών χρη
ματοδότησης της ανάπτυ
ξης και προσδιορισμού 
των κατευθύνσεων και

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ

των χαρακτηριστικών της 
οικονομικής πορείας και 
κατ' επέκταση του κοινω
νικού μοντέλου».

«Το σχέδιο μπορούσε 
να πετύχει -  προσθέτει ο 
κ. Χατζηνάκης — αλλά το 
πρόβλημα δεν είναι πώς 
θα κατακτηθούν οι στόχοι 
αλλά το πώς παγιώνονται 
και αναπαράγονται οι δο
μές του. Και αυτό επιτυγ
χάνεται κατά κύριο λόγο 
μέσα από τον έλεγχο της 
πολιτικής εξουσίας.

Γι' αυτό και η απόπειρα 
άλωσης της ελληνικής κοι
νωνίας άρχισε με τη συγ
κρότηση ενός πολιτικού, 
με το οποίο ο Κοσκωτάς 
είχε ισχυρές διασυνδέσεις.

Το σχέδιο — καταλήγει 
ο κ. Χατζηνάκης -  απέτυ- 
χε είτε γιατί οι άνθρωποι 
που ανέλαβαν να το φέ
ρουν σε πέρας ήταν ακα
τάλληλοι, είτε τα σχέδια 
ήταν ατελή, ή γιατί δεν 
εκτιμήθηκε η αντίσταση 
της ελληνικής κοινωνίας».

στην άμυνα και στην άρνηση της διαφώτισης τόσο 
περισσότερο θα γελοιοποιείται.

Ο κ. Ρουμελιώτης υπήρξε ένας καλός υπουργός 
και είχε μέχρι σήμερα διαφυλάξει τη σοβαρότητα 
του και το κύρος του. Αλλά ο προβιβασμός του θα 
του στοιχίσει. Η τοποθέτησή του στο «Σχέδιο 
Κοσκωτάς — Φάση 1η» υπήρξε τοποθέτηση ουρα
νού κομπάρσου κωμικά εκτεθειμένου. Κάτι που δεν 
θα συνέβαινε με κανέναν από τους προκατόχους 
του.

Μήπως όμως και γι’ αυτό έφθασε στη θέση αυτή;
Η στήλη δεν θα καταγράψει τη σειρά των 

ολισθημάτων του κ. Ρουμελιώτη όπως είναι η 
άρνησή του να δεχτεί επίτροπο στην Τράπεζα 
Κρήτης, η έμμεση επίθεσή του κατά του διοικητή 
της Τράπεζας Ελλάδος γιατί αποφάσισε επιτέλους 
να προχωρήσει το νυστέρι, η άρνησή του να 
συγκροτηθεί αμέσως εξεταστική επιτροπή, όπως 
είναι η κώφευσή του και η τύφλωσή του απέναντι 
στις τρομακτικές αποκαλύψεις της δίκης του «Ε
θνους» σε βάρος του προστατευομένου Κοσκωτά, 
όμως θα περιοριστώ σε μια παρατήρησή ενδεικτική 
της προσαρμογής του ατυχούς ευρωπαϊστή στα 
ελληνικά δημοκρατικά έθιμα:

Οταν οι δημοσιογράφοι κατόρθωσαν την περα
σμένη εβδομάδα να τον στριμώξουν και να του 
θέσουν απανωτές ερωτήσεις για το τρομακτικό 
σκάνδαλο, αυτός ο κατεξοχήν αρμόδιος να κατατο
πίσει το λαό μέσω του Τύπου απάντησε:
— Ωστε ενημέρωση θέλετε; Ε! όχι...

Ταπεινέ υπουργέ κ. Ρουμελιώτη να ’στε βέβαιος 
ότι η υπηρεσία σας στο «Σχέδιο Κοσκωτάς -  Φάση 
1η» δεν προσέφερε αξιόλογη κάλυψη και γι’ αυτό 
δεν θα παρασημοφορηθείτε...

•  ·  ·  ·

Τα υπόλοιπα πρόσωπα της ιστορίας μας, εξόχως 
σημαντικά, είναι η κ. Ελένη Βλάχου, ο κ. Χαλικιάς, 
οι κ.κ. Τσεβάς και Κουβελης, η κ. Μαργαρίτα, 
βέβαια, και ο Τύπος.

ΥΣΤΥΧΩΣ, όμως, ο χώρος δεν επιτρέπει 
εκτενή ανάπτυξη όσο και αν το επιβάλλει 
η συμμετοχή τους στην υπόθεση. Γι’ 
αυτό θα τα διατρέξουμε επιφυλασσόμενοι 
κτλ. ...

0  κ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ εκώφευσε για
αρκετό διάστημα, τις τρομακτικές αποκαλύψεις της 
δίκης του «Εθνους». Εκεί βγήκανε οι «αποδείξεις» 
της μη εισαγωγής συναλλάγματος. Εκεί αποδειχτή- 
κανε οι απάτες με τις χρηματοδοτήσεις στις εται
ρείες, φαντάσματα. Εκεί αποδειχτήκανε πλαστογρα
φίες, εκεί έλαμψε η απάτη των πτυχίων του ψευτον- 
τόκτορα. Εκεί αποδείχτηκε ο λειψός και «ελαττω

ματικός» έλεγχος των υπηρεσιών στη μαφιόζικη 
τράπεζα.

Ομως τότε δεν κινήθηκε ο κ. Χαλικιάς, δεν 
μίλησε, δεν ενήργησε, δεν ενδιαφέρθήκε για το 
δημόσιό συμφέρον. Ποιος του ’πιασε τα χέρια, 
ποιος του ’κλείσε το στόμα, ποιος του απαγόρευσε; 
Είναι αδύνατο ο κ. Χαλικιάς να μην προβληματί
στηκε τότε. Είναι ένας τραπεζίτης που εκπροσωπεί 
τη χώρα στις μεγάλες διεθνείς συσκέψεις των 
εγκυρότερων οικονομικών παραγόντων του κό
σμου. Διαθέτει κύρος και είναι μια σημαντική 
προσωπικότητα. Πώς άντεχε τη σιωπή είναι απο
ρίας άξιο. Δεν αντεξε όμως όταν το απόστημα 
έσπασε. Και αυτό οφείλεται σ’ έναν άνθρωπο και 
μόνο. Στον άνθρωπο που θέλησε να διασώσει την 
τιμή της ελληνικής δικαιοσύνης και μαζί να αναζω- 
πυρήσει το αίσθημα της ευθύνης και της ευαισθη
σίας μας στον τόπο μας: του εισαγγελέα Τάκη 
Τσεβα.

0  κ. ΤΣΕΒΑΣ ένας εισαγγελέας άτεγκτος,
πείσμων και αποστολικού καθήκοντος ανέμενε τη 
χρυσή ευκαιρία. Και του δόθηκε αυτή όταν ο 
«αδιάφορος» ας πούμε συνάδελφός του κ. Βλάχος 
απείχε από οιαδήποτε ενέργεια, παρά την αρμοδίό- 
τητά του και την υποχρέωσή του να προχωρήσει σε 
μια εξερεύνηση των τρομακτικών καταγγελιών του 
Τύπου, έλειψε για πέντε μέρες από τη θέση του και 
τον αντικατέστησε ο Τσεβάς. Ξέρειε τι σημαίνει 
χρονικά πέντε ημέρες «στη γραφειοκρατική διαδι
κασία της Δικαιοσύνης; Μηδέν. Και χρειαζόταν 
μόνο ένας διαβολεμένος Αρβανίτης, όπως είναι ο 
Τσεβάς, για να σαρώσει τους χρόνους: Να μελετή
σει την υπόθεση, να στηρίξει την ανακριτική εντο
λή του και να εκιλέξει ανάμεσα σε τρεις-τέσσερις 
αντεισαγγελείς τον κατάλληλο σε τόλμη και ακε
ραιότητα, που θα έπαιρνε επάνω του την υπόθεση. 
Και αυτός ήτανε ο Κουβελης.

Τ Ο «Εθνος» δεν μπορέι να είναι ευτυχές, 
και ιδιαίτερα ο υπογράφων, για τη μετα
χείρισή τους από ορισμένους δικαστές 
και εισαγγελείς σε υποθέσεις εξόφθαλμα 
καθαρές και δίκαιες. Ομως αυτό δεν θ’ 
αποτελούσε ούτε για την εφημερίδα — 
όπως πιστεύω — αλλά, ασφαλώς, ούτε για τον 

υπογράφοντα μέτρο καθολικής εκτίμησης του έρ
γου της Δικαιοσύνης. Γ ιατί στοιχείο κάθαρσης και 
προόδου δεν μπορεί να είναι η κατεδάφιση, αλλά η 
στήριξη για το προχώρημα στις μνημειώδεις εξαι
ρέσεις του καθήκοντος και της προσπάθειας.

0  ΚΟΥΒΕΛΗΣ έπραξε το καθήκον του όσο 
ποτέ άλλοτε στη ζωή του. Αυτός ο αφανής, μειλί-

ίιος και ήρεμος δικαστικός εξεπλήρωσε την εντολή 
σεβά στο ακέραιο και έδωσε το πιο αποφασιστικό 

χέρι βοήθειας για την προστασία του ήθους και της

εντιμότητας στον τόπο μας. Υστερα από λίγο θα 
φύγει αθόρυβα από τον κλάδο, αλλά με μια περγα
μηνή μέσα στη συνείδησή του που θα τον καθιστά 
ευτυχή: Οτι εξεπλήρωσε το χρέος του προς το λαό.

Η κ. ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΥ λέει και ξελέει
και για όσους την ξέρουν δεν είναι καθόλου 
πειστική. Γιατί; Γιατί η κ. Βλάχου είχε δεχτεί και 
άλλες προτάσεις για την πώληση της εφημερίδας 
της και τις Βπέρριπτε πρινουζητήσει το οικονομικό 
μέρος. '

Γιατί η σνομπ και Ελληνίδα αριστοκράτισσα 
Ελένη Βλάχου, ποτέ δεν θα δεχότανε να παραδώσει 
την εφημερίδα της σ’ έναν μπογιατζή, μικροαπα- 
τεώνα της Αστάρια, της Νέας Υόρκης, αν δεν 
συνέτρεχαν κάποιοι άλλοι λόγοι εκτός των οικονο
μικών.

Γιατί η κ. Ελένη Βλάχου είναι η πιο καλά 
πληροφορημένη δημοσιογράφος στην Ελλάδα και 
γνώριζε τι κουμάσι είναι το κήτος Κοσκωτά. (Ε
ξάλλου θα πρέπει, αυτή η λάτρις του κομψού και 
φινετσάτου αντρικού, να της ήτανε απεχθής αυτός 
ο κακοήθης όγκος. Καθώς θα είχε θρονιαστεί 
μπροστά της — απορούμε πώς δεν εξέλαβε την 
παρουσία του στο γραφείο της σαν γρουσουζιά).

Γ ιατί η κ. Ελένη Βλάχου δεν θα επέτρεπε ποτέ η 
εφημερίδα της να πωλήσει την παράταξή της και να 
στηρίξει υπογείως κάποιες δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ.

Γιατί η κ. Ελένη Βλάχου δεν είναι καλά ενημε
ρωμένη και πληροφορημένη για τα εσωτερικά μας 
πράγματα, αλλά και για τα εσωτερικά μας που 
ξεκινάνε, επηρεάζονται, ελέγχονται, καθοδηγούνται 
από το εξωτερικό. Ετσι προσπαθεί να μαντεύει τις 
εξελίξεις στο μέτρο βέβαια που της επιτρέπει και η 
ηλικία της.

Τι μπορεί λοιπόν να ήτανε αυτό το κάτι άλλο 
που την επηρέασε να παραδώσει την παραδοσιακή 
της εφημερίδα στον συμμοριτάκο;

Αλλά και αυτό ανήκει στις εκπλήξεις, αν αυτή η 
έκπληξη μπορεί να βγει ποτέ ή δεν καλύπτεται από 
τα παραπάνω ερωτηματικά.

Το «Εθνος» και το υπόλοιπο κατεστημένο του 
Τύπου θα κλείσουν αυτό το περιληπτικό σενάριο 
με δυο λόγια:

Το «Εθνος» έβγαλε την υπόθεση του συμμορίτη 
πριν από δύο χρονιά. Την ξετίναξε, πάλεψε μόνο 
του επί ενάμισι χρόνο, συγκέντρωσε τρομακτικά 
αποκαλυπτικά στοιχεία και καταδικάστηκε γι’ αυτό 
δύο φορές. Τώρα δικαιώθηκε. Ετσι γίνεται με τους 
δημοσιογραφικούς αγώνες, η δικαίωση έρχεται 
αργά. Δεν ζητεί επαίνους γι’ αυτό. Είναι υπερήφανο 
ότι έπραξε το χρέος του προς το λαό, όπως το 
πράττει καθημερινά.


