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Ορθια και ορθή δικαιοσύνη
Γ ρ ά φ ει ο ΕΥΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΦΗΜΗ υπόθεση της Τράπεζας Κρή
της, που συγκλονίζει ακόμη το πανελλήνιο,
στάθηκε η λυδία λίθος της δικαιοσύνης και η
μεγάλη δοκιμασία του δημοκρατικού πολιτεύμα
τος. Θα απεφεύγετο η έντεχνη βραχυκύκλωσή της,
που αντί να δυναμώνει τη δικαιοσύνη δικαίωνε τη
δύναμη με την αξιοποίηση των προϊσταμένων
τών... ισταμένων ή θα επικρατούσαν μέσα στην
ισταμένη οι δυνάμεις, που ακολουθούσαν την
πλατωνική ρήση στον «Κρίτωνα»: «μηδέν περί
πλείονος ποιού, πλην του δικαίου»; Τελικά φαίνε
ται ότι νίκησαν, έστω και προς το παρόν, οι
δυνάμεις του καλού. Για να απαλλαγεί κατά τα
κρατούντα κάποιος δεν αρκεί να είναι ένοχος, αλλά
πρέπει να έχει και τύχη. Και φαίνεται ότι την τύχη
του ενόχου ανέκοψαν εισαγγελείς, που δεν περιελαμβάνοντο στο αρχικό σχέδιο του ανεκδότου,
όπως ο Τσεβάς, ο Κουβέλης κ.λπ. Συμπέρασμα:
μπορεί κανείς τώρα να υποστηρίξει, όπως ο
μυλωνάς στον Μεγάλο Φρειδερίκο, υπάρχουν δι
καστήρια στην Ελλάδα...
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ΛΛ’ ΑΣ ερευνήσουμε με τη σειρά τη δικαστι
ΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΗ πορεία της υπό
κή πορεία της συγκλονιστικής υπόθεσης,
θεσης ανατρέπει ως γνωστόν η ευαισθησία
κύριο γνώρισμα της οποίας ήταν η εντεταλμένη
μέριμνα της προϊσταμένης εισαγγελικής αρχής να
του Τσεβά και η ευσυνειδησία του Κουβέλη. Ο κ.
Βλάχος κάνει ό,τι μπορεί για να αναστρέψει τις
υποβαθμίσει ή να επιβραδύνει τα γεγονότα. Εν
αρχή ην ο κ. Γαβρίλης, προϊστάμενος της Εισαγγε κακοτυχίες. Παραγγέλλει στον κ. Κουβέλη «όταν
θα περαιώσει την εξέταση», να την υποβάλει σ’
λίας Πλημμελειοδικών, αρμόδιος για την ποινική
δίωξη, ανήρ ρέκτης, «των αμφί Μένιου πιστών»
αυτόν, «όπως άλλωστε κατ’ άρθρ. 35 ΚΠΔ είχε
υποχρέωση». Αλλά το άρθρο 35 κάνει λόγο για
που πρόσφατα, εγκρατής αυτός του ποινικού
εισαγγελέα παρ’ εφέταις και όχι για τον προϊστάμε
δικαίου, συνέστησε στις εφημερίδες να αποκτήσουν
νο των παρ’ εφέταις εισαγγελέων. Εισαγγελέας
ποινικολόγους, για να είναι σε θέση να κατανοούν
εφετών που έδωσε την πα
την ποινική του αυθεντία.
ραγγελία ήταν ο Τσεβάς.
Παροιμιώδης η επιλεκτική
Αφού τυπικά η δικογραφία
ψυχραιμία του. Γεμάτες οι
μπορούσε να υποβληθεί φυ
Μπορεί κανείς να
σελίδες των εφημερίδων
σικότερα στον κ. Τσεβά,
από επικρίσεις, αποκαλύ
υποστηρίξει ότι και η
ποιος ήταν ο ουσιαστικός
ψεις, προβολή ανησυχητι
κών στοιχείων, όπως από
ιστό με νη δικαιοσύνη στάθηκε λόγος να υποβληθεί στον κ.
Βλάχο; Με ποια ουσιαστική
πειρα εξαπάτησης των ελ
στο ύψος της σ ’αυτή την
δικαιολογία ζητούσε να του
ληνικών αρχών στις ΗΠΑ,
υποβληθεί η δικογραφία;
χρήση ψευδούς τίτλου,
κρίσιμη περίοδο, και να
απροκάλυπτες κατηγορίες
Ερχεται ύστερα η περίερ
διακηρύξει με ανακούφιση,
για απάτες, πλαστογρα
γη επιμονή του κ. Βλάχου
φίες, αδικήματα διωκόμενα
να υποβληθεί η δικογραφία
όπως ο μυλωνάς στο ν Μ.
αυτεπαγγέλτως, ακόμη και
χωρίς πόρισμα. Είναι γεγο
Φρειδερίκο, υπάρχουν
καταγγελίες άτι πίσω από
νός ότι ο αντεισαγγελέας
το χρήμα του αυτοσχέδιου
εφετών δεν εκφέρει τελική
δικαστήρια στην Ε λ λ ά δ α ^ ^ κρίση.
τραπεζίτη βρίσκεται το Τα
Ό μω ς κανείς δεν
μείο του ΠΑΣΟΚ και η
εμποδίζει να εκφέρει γνώ
μη. Γιατί απέκρουε μια
οικογένεια του Πρωθυ
πουργού, αδίκημα διωκόμενο ως περιύβριση αρ
γνώμη, που επιτέλους θα βοηθούσε στην καλύτερη
χής. Ο κ. Γαβρίλης μεγάθυμος έδινε τόπο στην
κατανόηση της υπόθεσης, αφού ούτε η τελική κρίση
οργή, αρνούμενος να διατάξει απλή προκαταρκτι
ανήκε στον αντεισαγγελέα, ούτε δίωξη εδικαιούτο
κή εξέταση. Ακριβώς όπως απαξίωσε να διατάξει
να ασκήσει αυτός; Ό μω ς ο κ. Βλάχος δέχεται ότι ο
δίωξη κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου, που
κ. Κουβέλης ενήργησε ως ανακριτικός υπάλληλος
αποκάλεσε τον προστατευόμενο από το άρθρο 181
κατά το άρθρο 43, παρ. 2 ΚΠΔ. Ο ανακριτικός
του Π.Ν. «επιβήτορα του κόμματος», ίσως λόγω
υπάλληλος, ως γνωστόν, ποτέ δεν επιστρέφει τη
πρόσφατης εξοικείωσης με τον όρο και εύλογης
δικογραφία έπειτα από προκαταρκτική εξέταση
σύγχυσης μεταξύ επιβήτορα κόμματος και επιβήτο
στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών χωρίς πορισμαρα... κομμάτων. Είναι ο ίδιος βέβαια που διέταξε
τική έκθεση. Το άρθρο 37, παρ. 1 και 3 επιβάλλει
την άσκηση πέντε εφέσεων κατά απαλλακτικών
γραπτή ανακοίνωση με αναλυτικό περιεχόμενο.
αποφάσεων του τριτοβαθμίου δικαστηρίου και είδε
Φράση ταυτόσημη προς το πόρισμα. Οι Γάλλοι λένε
να απορρίπτονται και οι πέντε, ανάμεσα στις
«Π donne ses conclusions». Σε μια μελέτη του με τον
οποίες και θορυβώδης δίωξη δημοσιογράφου,
τίτλο «η προκαταρκτική εξέταση» σελ. 259-260
γιατί έγραψε ότι μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν και
μιλεί καθαρά περί πορίσματος του Αντεισαγγελέα
απατεώνες, ενώ δεν εφαρμόζεται το 181 Π.Ν. για
Εφετών.
κόμματα, δεν χωρεί «ύβρις» κατά incerta persona
Αλλά ας υποθέσομε ότι ο κ. Κουβέλης παρεξήγη
και επιτέλους ένοχος του αδικήματος γινόταν ο
σε και νόμισε ότι έχει αυτή τη δυνατότητα. Έβλαψε
ίδιος, ταυτίζοντας κόμμα και κυβέρνηση... Για τον
τη δικαιοσύνη ή την έσωσε το πόρισμα Κουβέλη, αν
κ. Γαβρίλη η προστασία του κυβερνώντος κόμμα
ληφθεί υπόψη η επακολουθήσασα μήνυση της
τος, ύψιστος νόμος.
Τραπέζης Ελλάδος και το θλιβερό πόρισμα του κ.
Κατά τα λοιπά θα χρειασθεί να εξηγήσει γιατί
Κλειδαρά;
κράτησε την καταγγελία του νομικού συμβούλου
της Τράπεζας Κρήτης με τη δικαιολογία να διατά
Ερχεται ύστερα η άλλη πράξη της εισαγγελικής
ξει... προκαταρκτική, ενώ ήδη ο 8ος ανακριτής
τραγωδίας. Η δικογραφία παραδίδεται στον γνω
έκανε εξέταση. Και όταν ξέσπασε το σκάνδαλο
στό κ. Κλειδαρά (δεν υπήρχαν άλλοι;) καλούμενο
εγκατέλειψε την προκαταρκτική για να χαρακτηρί να κάνει αν θα έπρεπε να ασκηθεί ποινική δίωξη ή
σει την πράξη κακούργημα. Φοβούμαι τέλος ότι ο κ.
όχι και κατά τίνων. Και ο εν λόγω δικαστικός
Γαβρίλης θα χρειασθεί ποινικολόγο ο ίδιος, προλειτουργός ανακαλύπτει, μέσα από το σύνολο των
κειμένου να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει τρία
επισημαινομένων παραβάσεων, τρεις ανώδυνες
πειθαρχικά αδικήματα, για τα οποία διώκεται και
παραβάσεις για να υπάρξει απλή δίωξη για πλημμέ
των οποίων η φύση ανάγεται στην πολιτική τοποθέ λημα και όχι κακούργημα. Το γεγονός όμως ότι η
τηση του κ. Προϊσταμένου, όπως η μετατροπή σε
υπεξαίρεση εις βαθμόν κακουργήματος δόθηκε
πλημμέλημα της εντολής Καράμπελα δίωξης για
εντολή να πάει στο αρχείο, που από την άποψη
κακούργημα κατά του διοικητή της ΕΤΒΑ, η
αυτή μπορεί να θεωρηθεί δεδικασμένο, δεν έχει
άρνηση να εκτελέσει εντολή του Τσεβά για εξέταση
καμιά σημασία; Μήπως το γεγονός αυτό μπορεί να
μάρτυρα σε κακούργημα και η επιστροφή ανεκτελέχαρακτηρισθεί όχι απλώς παράβαση καθήκοντος,
στως της εντολής Ζορμπά στη γνωστή υπόθεση
αλλά κατάχρηση εξουσίας; Η δεύτερη παράγραφος
Ζώρα.
του άρθρου 239 Π.Ν. αναφέρει: «υπάλληλος, εις τα
καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξις ή ανάκρι★
σις αξιοποίνων πράξεων, εάν εν γνώσει... παρέλιπε
ΡΧΕΤΑΙ ύστερα στη σκηνή ο αξιότιμος κ.
την δίωξιν υπαιτίου τινός... τιμωρείται διά καθείρΒλάχος, προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφεξεως μέχρι δέκα ετών».
τών. Συνέβη να διαβάσω μια αναφορά του προς τον
Αντιπρόεδρο και υπουργό της Δικαιοσύνης, με
Αυτή είναι η μικρή δικαστική ιστορία του
ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 1988 και αριθμό 40841.
θέματος. Κάποτε πρέπει να γραφεί και η πολιτική.
Μπορεί ίσως να κάνω λάθος. Ό μω ς η ανάγνωση
της αναφοράς αυτής μου δίνει την εντύπωση ότι ο κ.
Υ.Γ. Ο Alfonse Karr έγραφε: Υποκρινόμαστε
Βλάχος προσπαθεί να απολογηθεί στον «προϊστά
ότι ταυτίζομε τη δικαιοσύνη με τους δικαστές,
μενό» του υπουργό, όχι γιατί δεν προχώρησε, όπως
όπως τον Θεό με τους ιερείς. Έτσι συνηθίζομε
έπρεπε η υπόθεση, αλλά γιατί του έφυγε ο έλεγχος
τους ανθρώπους να περιφρονούν τη δικαιοσύ
από τα χέρια και κατέληξε σε μη ελεγχόμενα
νη και τον Θεό.
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Είμαι φιλελεύθερος
να έχει κάτι τέτοιο; Μόνο αυτό:
Ό τ ι ο όρος φιλελεύθερος έχει
εξευτελισθεί, δυσφημισθεί και κακομεταχειρισθεί (στην Αμερική)
από ισχυρά συμφέροντα που έχουν

πιο μισητό και απείρως πιο επικίνδυνο, ήταν η άνοδος του μακαρθισμού στη δεκαετία του 1950. Μια
άνοδος τόσο σταθερή και τόσο
ισχυρή που μόνο μια παρατεταμέ -

Τα ονειρεύτηκα
όλα αυτά και τα
κατέγραψα. Και
ονειρεύτηκα ότι ακόυσα
τονΜ άικλΔουκάκη να
λέει: Είμαι υπερήφανος
που με αποκαλούν
φιλελεύθερο. Δ εν είμαι
ούτε ερυθρός ούτε
αναρχικός, ούτε και έχω
βόμβα στην τσέπη

επιδιώξει ακόμη μεγαλύτερη και
αυταρχικότερη εξουσία.
«Φιλελεύθερος» είναι μια λέξη
που έχει λερωθεί από την άπληστη,
αντιδραστική και καθυστερημένη
ορμή προς την τυραννία. Ιδού δύο
μόνο από τα, αλίμονο, δεκάδες
παραδείγματα στη δική μας Αμερι
κή και στον αιώνα μας:
Πρώτον, η μισητή φοβία των
«ερυθρών» που εφεύρε και διαιώνισε ο Ουίλιαμ Ράντολφ Χηρστ
στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα
και που μεγαλοποιήθηκε μέσω των
άπειρων εφημερίδων και περιοδι
κών του σε έναν πανικό, όπου
όποιος είχε γενειάδα ήταν ίσως
ένας μπολσεβίκος με μια βόμβα
στην τσέπη του που προόριζε για
σας. Και όπου απλώς η ανάγνωση
ενός ρωσικού μυθιστορήματος σας
καθιστούσε ύποπτο και ενδεχομέ
νως προδότη.

i

Το δεύτερο παράδειγμα, ακόμη

νη τηλεοπτική ακρόαση κατάφερε
να εκθέσει τον καταφρονητέο γε
ρουσιαστή από το Ουισκόνσιν ως
το ψυχοπαθές και άπληστο για
εξουσία άτομο που ήταν στην
πραγματικότητα. Αυτό άσφαλώς
ήταν το πλησιέστερο σημείο που
φθάσαμε ποτέ στην τυραννία.
Τυραννία; Στην ελεύθερη και
όμορφη δημοκρατία μας; Μάλι
στα. Αυτό είναι δυνατόν, ακόμη
και πιθανόν. ΓΤ αυτό και οι Αμερι
κανοί θα πρέπει συνεχώς να φυλά
γονται.
Η τυραννία παίρνει πολλές μορ
φές. Το να φορολογείται ο εργάτης
εργοστασίου και ο φτωχός για να
μπορεί ο πλούσιος να γίνεται πλου
σιότερος αποτελεί τυραννία. T ova
καλείς σε πόλεμο ενώ διαπραγμα
τεύεσαι κρυφά για τους ομήρους,
το να διδάσκεις φιλοπόλεμα συν
θήματα για εξοπλισμούς και «πο
λέμους των άστρων», το να προω
θείς την πολεμική βιομηχανία για

την εξυγίανση της ντοπαρισμένης
από πιστωτικές κάρτες οικονομίας
μας, το να δαπανάς ένα τεράστιο
ποσοστό του προϋπολογισμού για
όπλα σε βάρος των σχολείων, νο
σοκομείων, πολιτιστικών εκδηλώ
σεων, φροντίδων για τους ασθενείς
και αστέγους - όλα αυτά αποτε
λούν μορφές τυραννίας.
Ποιοι πολέμησαν για την απε
λευθέρωση των σκλάβων; Οι φιλε
λεύθεροι. Ποιοι κατόρθωσαν να
καταργήσουν τον κεφαλικό φόρο;
Οι φιλελεύθεροι. Ποιοι αγωνίστη
καν για τα δικαιώματα των γυναι
κών και των πολιτών, για τη δω
ρεάν δημόσια εκπαίδευση; Οι φι
λελεύθεροι. Ποιοι προφύλαξαν
και εξακολουθούν να προφυλάσσουν ενάντια στις βαριές δουλειές,
στην εργασία των παιδιών, τον
ρατσισμό και τον φανατισμό; Αυ
τοί που αγαπούν την ελευθερία και
εχθρεύονται την τυραννία: οι φιλε
λεύθεροι.
Τα ονειρεύτηκα όλα αυτά και τα
κατέγραψα. Και ονειρεύτηκα ότι
άκουσα τον Μάικλ Δουκάκη να
λέει: Είμαι υπερήφανος που με
αποκαλούν φιλελεύθερο. Δεν είμαι
ούτε ερυθρός ούτε αναρχικός, ούτε
και έχω βόμβα στην τσέπη μου.
Αγαπώ την πατρίδα μου. Τόσο
πολύ για την ακρίβεια, ώστε διαθέ
τω όλη μου την ενεργητικότητα για
να τη δω να διέρχεται καλύτερες
μέρες, πιο ήσυχες νύχτες και ένα
λαμπρό και απέραντο μέλλον. Και
πιστεύω στα λόγια αυτού του εξαί
σιου φιλελεύθερου Τόμας Τζέφερσον, που είναι χαραγμένα στο μνη
μείο του στην Ουάσιγκτον: «Έχω

ορκιστεί στον βωμό τον Θεού αιώ
νια εχθρότητα σε κάθε μορφή τυ
ραννίας επί του πνεύματος τον
ανθρώπου».
\
Και εγώ επίσης είμαι φιλελεύθε
ρος.
* 0 κ. Leonard Bernstein rival
συνθέτης και επίτιμος διευθυ
ντής της Φιλαρμονικής Ορχή
στρας Νέας Υόρκης.

πρόσωπα. Έτσι, εξηγεί στον υπουργό Δικαιοσύ
νης, ότι με έγγραφό του, παρ. 4 «προς άπαντας τους
Εισαγγελείς Εφετών παρεκάλουν όπως οσάκις
εμφανισθεί περίπτωση γενικωτέρου ενδιαφέρο
ντος, προ πάσης ενεργείας των με ενημερώνουν σε
οποιοδήποτε τόπο και αν ευρισκόμουνα» ότι «πά
ντοτε ευρίσκετο εν εγρηγόρσει» (γιατί;), ότι κακώς
ο κ. Τσεβάς «έλαβε υπόψη του γραπτά εφημερίδων
ημερών που δεν με ανεπλήρωνε» (γιατί δεν τα
λάβαινε υπόψη αυτός;), ότι «συνέστησα στον κ.
Κουβέλη ότι δεν υπάρχει καμία βία και να φύγει για
τις διακοπές του και να συνέχιζε την εξέταση μετά
την 16-9-88, ούτος όμως εξεδήλωσε την επιθυμία να
τελειώσει», ότι να «υποβάλλει σ’ αυτόν τη δικογρα
φία που θα εσχημάτιζε» και ότι «του συνέστησα
όπως μου υποβάλλει τη δικογραφία χωρίς πόρισμα,
διότι κατά νόμον δεν προεβλέπετο τοιούτον τι»...
Ό λα αυτά δίνουν την εντύπωση ότι ο κ. Προϊσταμένος απολογείται για την απώλεια του ελέγχου της
υπόθεσης. Θυμήθηκα τον Σοφοκλή στην «Ηλέκτρα» (466-7): «το γαρ δίκαιον ουκ έχει λόγον δυοίν
ερίζειν, αλλ’ επισπεύδειν το δραν».
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Εγχειρήσεις
ανευρύσματος

Κύριε Διευθυντά,

ΒΔΟΜΑΔΑ μπαίνει, εβδομάδα βγαίνει κι ο κ. Γ. Κοσκωτάς
ούτε μπαίνει, ούτε βγαίνει, αλλά κυκλοφορεί ελεύθερος
μεταξύ μας! Έντεκα ημέρες προθεσμία του έδωσε ο ανακριτής.
«Πρόκληση» χαρακτηρίζει την απόφαση το «Εθνος» της 4ης
Νοεμβρίου. Για «φάρσα» ομιλεί η «Ελευθεροτυπία» της ίδια
ημέρας. «Σκάνδαλο 11 ημερών» δηλώνουν «Τα Νέα». «Από έναν Γ.
Παπανδρέον τη γλύτωσε ο Κοσκωτάς» γράφει ο «Ελεύθερος
Τύπος». Και βεβαίως, οι τυχαίες συνωνυμίες δεν αγρεύονται μόνον
στον «Ελεύθερο Τύπο». Η «Αυγή» της ίδια ημέρας δημοσίευε άρθρο
«Το σύστημα Κοσκωτά» με την υπογραφή Βαρδής Βαρδινογιάννης.
Φυσικά, πρόκειται για απλή συνωνυμία!

Ε

Η συζήτηση στη Βουλή είχε προσφέρει τίτλους για την (περίφημη,
πλέον!) μονομαχία Μ. Κουτσόγιωργα και Γ. Παπανδρέου. «Ρωγμές

στο ΠΑΣΟΚ. Γιωργάκης-Εκτελεστικό κόντρα στον Κουτσόγιωργα»
δήλωνε η «Βραδυνή» της 2ας Νοεμβρίου. «Ρήξη Γιώργον- Μένιον»
επισημαίνει το «Εθνος». «Ρήξη Γιώργου-Μένιον» συμφωνεί και η
«Ελευθεροτυπία». Και οι «24 Ωρες» το βιολί τους: «Βρώμικος ο
ρόλος Χαλικιά»!

Μ

Υπέρ
του συμμαθητή

ΙΑ ΚΑΙ ο λόγος περί «24 Ωρών», διαβάζαμε στην εφημερίδα
της 31ης Οκτωβρίου ότι «από την αιτιολογία τον κ.

Κοσκωτά προκύπτει ότι η “Γραμμή ΑΕ" κατήγγειλε τη σύμβαση του
κ. Καλούδη». Και εξηγεί ότι ο κ. θ . Καλούδης - έως την περασμένη
Κυριακή, διευθυντής των «24 Ωρών» - «είχε προφανή στόχο να
επιτύχει την αποδέσμευση της εφημερίδας από την υποχρέωση να
έχει ως εκδοτική και πολιτική γραμμή τις απόψεις (και τις θεμιτές
σκοπιμότητες) της νομικής υπεράσπισης τον κ. Γ. Κοσκωτά»! Την
Παρασκευή, όμως, η ίδια εφημερίδα δηλώνει ότι ο διευθυντής της

«...έχει ήδη παραιτηθεί για λόγους ηθικής τάξης και προσωπικής
ευαισθησίας». Μήπως θα μπορούσαν να συμφωνήσουν μεταξύ τους
τι συνέβη; Τον έδιωξαν ή παραιτήθηκε; Και έφυγε επειδή πήγε να
τους πάρει την εφημερίδα ή επειδή ευαισθητοποιήθηκε προσωπικώς; Το έγραψε άλλωστε και ο «Ριζοσπάστης» στις 2 Νοεμβρίου:

«Οι Κοσκωτάδες πέφτουνε, ο κοσκωταδισμός μένει»!
Αλλωστε, η απορία είναι εύλογος διότι σε κύριο άρθρο τους οι «24
Ωρες» της 3ης Νοεμβρίου έδιναν «τη μάχη της αλήθειας». Και
δήλωναν «...οι “24 Ωρες” από την πρώτη στιγμή της έκδοσής τους
δεν δίστασαν να πουν την αλήθεια»! Και κατέληγαν: «...Και η μάχη
της αλήθειας συνεχίζεται!»! Και τα «πραξικοπήματα»; Και οι
«σκευωρίες»; Και οι «συνωμοσίες τον Τραστ»; Και τα «διαβατήρια
αποστασίας» του κ. Χαλικιά; Και «ο έντιμος επιχειρηματίας»; Και η
λασπολογία κατά του Τύπου; Και όσα γράφονται εδώ και μήνες;
Αυτά ήταν φαίνεται οι «θεμιτές σκοπιμότητες» της «νομικής

υπεράσπισης τον κ. Γ. Κοσκωτά»!
Ο ΕΓΡΑΨΕ η «Καθημερινή» στις 4 Νοεμβρίου: «Με πλαστά
στοιχεία ο προϋπολογισμός τον 1989». Πράγμα που υπαινίσ
σεται μια σημαντική αλλαγή στην ορολογία της εφημερίδας: έως
προσφάτως, τα «πλαστά στοιχεία» τα αποκαλούσε «ανέγκυρες

Τ

αποδείξεις»!
Για όσους διατηρούν ορισμένες επιφυλάξεις ως προς τα αισθήμα
τα που τρέφει το ΚΚΕ απέναντι στην κυβέρνηση, μεταφέρω
απόσπασμα από κύριο άρθρο του «Ριζοσπάστη» στις 2 Νοεμβρίου:

«...Οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι - και το δείχνουν με κάθε
ευκαιρία. Είναι πλέον επικίνδυνοι για τη δημοκρατική ομαλότητα,
για κάθε θετική προοπτική στην πορεία του τόπον. Η πολιτική τους
δεν γεννά μόνο σκάνδαλα κάθε είδους, αετονύχηδες και κομπιναδό
ρους στην πολιτική και στην οικονομία. Μεταμορφώνει βαθμιαία
τους εραστές μιας νέας “αυτοδυναμίας ” σε υποψήφιους βιαστές των
δημοκρατικών ελευθεριών, κυοφορώντας καταστάσεις εκτροπής
και ανωμαλίας». Στ’ άρματα, στ’ άρματα, εμπρός στον αγώνα!
Διάσταση απόψεων στις 4 Νοεμβρίου μετά την ομιλία του
Πρωθυπουργού στο ΚΥΣΥΜ. «Ομολογεί το χάος ο Ανδρέας!»
δηλώνει η «Μεσημβρινή». «Έτριξε τα δόντια ο Ανδρέας» γράφει ο
«Δημοκρατικός Λόγος». «Ξηλώνει υπουργούς ο Ανδρέας» ανακοι
νώνουν «Τα Νέα». «Ρέστα και... ταπί» αποφαίνεται ο «Ελεύθερος
Τύπος». «Ωχρή φιγούρα σε θέατρο παντοδυναμίας» είναι η άποψη
της «Βραδυνής». «Ανδρέας: τέρμα τα παιχνίδια» σημειώνουν οι «24
Ωρες». Βγάλτε συμπέρασμα!

ΤΙ ΕΙΠΑΝ
«Υπάρχει μια κυβέρνηση, μια γραμμή, ένα κίνημα»
Α. Παπανδρέου, Πρωθυπουργός

«Είναι σαφές ότι υπάρχουν και θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις
μέσα στο κόμμα. Αυτό είναι δείγμα υγείας, δημοκρατίας και
πλουραλισμού»
Γ. Παπανδρέον, υπουργός Παιδείας

«Θέλετε να οδηγήσετε τη χώρα στο σκότος»
Μ. Κουτσόγιωργας, Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως

«Ο κ. Κουτσόγιωργας με πολλή διαφάνεια και πολύ λεβέντικα
χειρίστηκε το θέμα»
Σ. Κωστόπουλος, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

«Ανήκω στον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο, αλλά ο συνεταίρος μου
ανήκει στον ευρύτερο αντιδραστικό χώρο. Πώς λοιπόν μας λένε
“πράσινους”;»
X. Αρφάνης, επίδοξος αγοραστής της Τράπεζας Κρήτης

«Με αποκάλεσε φασίστα, αλλά δεν πρόλαβα να τον χτυπήσω»
Ν. Κούρκουλος, ηθοποιός

ο Α-τυπος

Με την ευκαιρία των σημερινών
«αποκαλύψεων» του αμφισβητού
μενου κυρίου Γ. Κοσκωτά θα ήθε
λα να πω τα εξής:
Με τον Γιώργο Α. Παπανδρέου
μάς χωρίζουν διαφορετικές πολιτι
κές πεποιθήσεις και θεωρήσεις,
καθότι είμαι οπαδός της ελεύθερης
οικονομίας και αθεράπευτα Καραμανλικός.
Μας ενώνουν όμως 6 χρόνια
διπλανών θρανίων στο σχολείο
(Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών) και
θεωρώ ελάχιστη υποχρέωσή μου να
διαβεβαιώσω τους αναγνώστες της
έγκυρης εφημερίδας σας ότι το
ήθος του και η ακεραιότητα του
χαρακτήρα του, αλλά και η μέχρι
σήμερα θητεία του ως πολιτικού,
καταδικάζουν σε πλήρη αποτυχία
κάθε εκβιαστική προσπάθεια σπιλώσεως του ονόματος του και προκαλούν αγανάκτηση σε κάθε άτομο
που τον γνωρίζει.
Με τιμή, Ανδρέας Β. Πατεράκης,
μηχανολόγος-μηχανικός Πολυτε
χνείου Ζυρίχης.
κ. Α. Γεωργιάδης (Δυτ.
★ ΟΓερμανία)
διαμαρτύρεται
για τα δύο μέτρα και σταθμά που
ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς
του εξωτερικού, οι οποίοι έχοντας
συμπληρώσει 5ετή απόσπαση ανα
γκάζονται ή να επιστρέφουν στην
Ελλάδα ή να παραιτηθούν, ενώ οι
έχοντες «μέσον» ανανεώνουν τις
αποσπάσεις τους, κατά παράβασιν
των νόμων.
Η κυρία Σοφία Οδάμπαση
(Νίκαια, Πειραιάς) κα
ταγγέλλει κάποιες εκδηλώσεις του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου
Αθηναίων, όπου αντί να παρακο
λουθήσει «μαθήματα γιόγκα»,
όπως έγραφε η αφίσα που καλούσε
στην εκδήλωση, παρακολούθησε
ινδουιστική λατρευτική εκδήλωση
της Σαχάτζα-Γιόγκα, μιας οργά
νωσης που θεωρείται από τους
πιστούς της σαν ενσάρκωση του
Αγίου Πνεύματος.

★

Ο κ. Ιωάννης Δ. Μαγκριώ★ της,
πολιτικός μηχανικός,
(Κατακουζηνού 4, Ν. Σμύρνη), σε
επιστολή του σχετικά με το σύστη
μα των εισαγωγικών στα ΑΕΙ,
προτείνει στα μεν θέματα των εξε
τάσεων να δίδονται τρία θέματα τα
οποία, σύμφωνα με το επίπεδο
δυσκολίας τους να βαθμολογού
νται αντίστοιχα με 4, 7,9 βαθμούς,
στα δε κριτήρια και τη σειρά επιτυ
χίας να καθορίσει συντελεστές βα
ρύτητας κάθε σχολή, σε κάθε μάθη
μα.
Ο κ. Δ. Κατραλής, διευθυ
ντής Περιφέρειας Αττικής
της ΔΕΗ, με επιστολή του τονίζει
ότι στην περιοχή Κοκκιναρά πράγ
ματι απομονώθηκαν 8 υποσταθμοί
για προγραμματισμένη συντήρηση
του δικτύου και για την οποία οι
κάτοικοι είχαν ειδοποιηθεί 48 ώρες
νωρίτερα.

★

Η κυρία Χριστίνα Φίλη, μέ
★ λος
της Ακαδημίας Επιστη
μών της Νέας Υόρκης (Κηφισιά),
με επιστολή της αναφερόμενη στο
άρθρο τού κ. Λαλαούνη σχετικά με
την πνευματική Ολυμπιάδα εύχε
ται η ελληνική προσπάθεια του κ.
Λαλαούνη με τα αθλήματα του
πνεύματος να φέρει την ολυμπιακή
ιδέα, καθαρή και αναγεννημένη,
στη γενέθλια γη.
Ο Δρ Κάτων Νικολάου (Σίνα
44, Αθήνα), με επιστολή του
διαμαρτύρεται για το ταξίδι του κ.
Μητσοτάκη στο Ισραήλ και τις εκεί
δηλώσεις του ότι αμέσως μετά τις
εκλογές κι εφόσον αναλάβει τη
διακυβέρνηση της χώρας θα προ
χωρήσει στην αποκατάσταση των
διπλωματικών σχέσεων με το Ισ
ραήλ, τονίζοντας ότι η κίνηση ήταν
αψυχολόγητη και έγινε σε μια επο
χή που η διεθνής ψυχολογική κα
τάσταση απέναντι στο Ισραήλ είναι
αρνητική.

★

Ο κ. Γιάννης Ζαννάκης
(Ά νδρος), με επιστολή του
διαμαρτύρεται γιατί διανύοντας
προεκλογική περίοδο παρατηρείται το φαινόμενο οι πολιτικοί μας
να ομιλούν με αοριστολογίες, ακαταλαβίστικες γενικότητες κ.λπ.
υποτιμώντας τελείως τη νοημοσύ
νη του λαού μας.

★

κ. Πάρις Μπαλτζάζης
★ Ο(Χαιρωνείας
2, Αθήνα) προ
τείνει το Α' Πρόγραμμα του Ραδιοφώνου να ακολουθήσει το μοντέλο
του Radio 4 (BBC), το Τρίτο, το
μοντέλο του Radio 3 (BBC), το
Δεύτερο με την ελαφρά μουσική
και το Τέταρτο με τη rock.

Κύριε Διευθυντά,

Θαρραλέα δήλωση
Κύριε Διευθυντά,
Το διάβημα του κ. Νικολάου Καλούδη, μέλους του Π.Γ. της Κ.Ε.
του ΚΚΕ, προς τον Υπουργόν Εσωτερικών κ. Α. Τσοχατζόπουλο
της 20.10.1988 για να επιτραπεί «ο επαναπατρισμός Ελλήνων
προσφύγων Σλαβικής Καταγωγής» προβλημάτισε για τις αλυσιδω
τές επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοια ενέργεια στο λεγόμενο
«Μακεδονικό».
Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες από την
Βόρειο Ελλάδα, ορισμένα άτομα κυκλοφορούν στα παραμεθόρια
χωριά φωτοτυπίες του κειμένου που αναφέρεται στην ενέργεια του
κ. Καλούδη. Δημιουργείται έτσι η εντύπωση ότι η πολιτική του
ΚΚΕ, ότι «δεν υπάρχει μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα» όπως
δηλώθηκε από τον Γεν. Γραμματέα του ΚΚΕ κ. Χαρίλαο Φλωράκη,
στη Θεσσαλονίκη αμφισβητείται.
Η θαρραλέα και πατριωτική δήλωση του Γενικού Γραμματέα του
ΚΚΕ είχε θετική ανταπόκριση όχι μόνο στους οπαδούς του
Κόμματος αλλά και σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό, ώστε να
θεωρείται αδιανόητη οιαδήποτε προσπάθεια να αμβλυνθεί ή να
ανατραπεί η γραμμή με την οποία κλείνει και μια δυσάρεστη σελίδα
της ιστορίας.

Στο φύλλο της εφημερίδας σας
στις 25-9-88 μεταξύ των άλλων που
εδήλωσε ο καθηγητής κ. Π. Μπάλλας με την ευκαιρία του Πανελλη
νίου Χειρουργικού Συνεδρίου (1 -4
Οκτωβρίου 1988) αναφέρεται πως
εδήλωσε επίσης ότι εγχειρήσεις για
ανευρύσματα της κοιλιακής αορ
τής δεν γίνονται ακόμη στην Ελλά
δα.
Είμαι βέβαιος πως αυτό ετυπώθη εκ παραδρομής και λάθους του
δημοσιογράφου σας γιατί ο κ.
Μπάλλας δεν μπορεί να εδήλωσε
κάτι τέτοιο, όταν ο ίδιος και όλοι
εμείς που ασχολούμεθα με αυτήν τη
νόσο την αντιμετωπίζουμε χει
ρουργικά από 20ετίας και μάλιστα
με άριστα αποτελέσματα, τα οποία
είναι εφάμιλλα των καλυτέρων ια
τρικών κέντρων του εξωτερικού.

Ορθώς«Το Βήμα» της 9.10.1988 τιτλοφόρησε το άρθρο μου για τη
δήλωση Φλωράκη ως «απόλυτη εθνική ομοφωνία για το Μακεδονι
κό».

Κατά τη διάρκεια του Συνε
δρίου, αν τυχόν κανείς αμφιβάλλει
μπορεί να παρακολουθήσει τις ερ
γασίες των ελλήνων χειρουργών
στις οποίες εκτίθενται τα αποτελέσματά των σχετικά με τις εγχειρή
σεις για ανεύρυσμα της κοιλιακής
αορτής.

Η δημόσια προβολή ορισμένων τυχόν προσωπικών περιπτώσεων
επαναπατρισμού, για τις οποίες το ΚΚΕ ενδέχεται να έχει
ιδιαίτερους συναισθηματικούς ή πολιτικούς λόγους, δημιουργεί
εντύπωση στην Κοινή Γνώμη ότι επικρατεί σύγχυση ως προς τις
πραγματικές θέσεις του ΚΚΕ στο Μακεδονικό.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Ν.
Έξαρχος, Εντετ. ΚαθηγητήςΔιευθυντής Χειρ, θώρακος και
Αγγείων του ΓΠΝ «Ο Ευαγγελι
σμός»

Αυτή τη σύγχυση θα επιδιώξουν να εκμεταλλευθούν κέντρα του
εξωτερικού και ιδιαίτερα τα Σκόπια που προσπαθούν να θεμελιώ
σουν παράλογους ισχυρισμούς κατά της Ελλάδος.

Η κυρία Βασιλική Δόδουλα
★ (Δημοκρατίας
67, Αλεξαν-

Με τιμή, Νικ. Μάρτης, τ. υπουργός

Ο «Πειρασμός» και τα επεισόδια
κ. Μανόλης Καλομοίρης (Ιπποκράτους 30, Ηλιούπολη), με
★ Οεπιστολή
του σχετικά με την προβολή της ταινίας «Ο
τελευταίος πειρασμός» τονίζει ότι η ταινία παρουσιάζει έναν
Χριστό ψεύτικο, ιστορικά ανυπόστατο, κομμένο και ραμμένο στα
μέτρα του Καζαντζάκη, ο οποίος όχι μόνον δεν ήταν θρήσκος, αλλά
ένας απελπισμένος μηδενιστής.
κ. Μπεζιργιαννίδης Αχιλλεύς (Θεσ/νίκη) θεωρεί την
★ Οπροβολή
της ταινίας γεγονός απαράδεκτο, διότι «προσβάλλει
το Πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τον Θεσμόν της
Εκκλησίας και τα πιστεύω του Λαού», καθώς και τα άρθρα 3 και 5
του ισχύοντος Συντάγματος, διότι «Κεφαλή και Δομήτωρ της
Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός».
Ο κ. Δημήτρης Περδετζόγλου, υπ. Δρ φαρμακοποιός, ΕΜΥ,
★ φοιτ.
Θεολογίας, ανατίθεται στην εν λόγω ταινία, χαρακτηρί
ζοντας αυτούς που ομιλούν περί ελευθερίας εκφράσεως ως συμβιβα
σμένους και αλλοτριωμένους. Τονίζει δε ότι η μάζα, οι πολλοί και
απρόσωποι, ακολουθούν τυφλά ό,τι τους σερβίρουν. Ξέχασαν την
αγία Πίστη τους, τις θεμελιώδεις αρχές τους, τις παραδόσεις τους,
την ιστορία τους.
κυρία Μαρία Μέξια, φοιτήτρια της Φιλοσοφικής του
★ ΗΠανεπιστημίου
Αθηνών, σχετικά με τα επεισόδια κατά την
προβολή της ταινίας και την ελευθερία εκφράσεως, τονίζει: «Γιατί
να αρνούμαοτε στην Εκκλησία το ανάλογο δικαίωμα να προστατεύ
σει τα παιδιά της από τις φανταστικές προσθήκες του κ. Σκορτσέζε
στο πρόσωπο τον Ιησού; Κι αν αυτό δεν ενοχλεί κάποιους,
προσβάλλει όμως κάποιους άλλους. Α πό τη στιγμή που η ελευθερία
της έκφρασης του ενός εμποδίζει την ελευθερία της σωστής
πληροφόρησης του άλλον, παύει η πρώτη να εξυπηρετεί τον σκοπό
της».

Ο κ. καθηγητής διαψεύδει
Κύριε Διευθυντά,
Σχετικά με το δημοσίευμα στο «Βήμα της Κυριακής» τής κ.
Συλβάνας Ράπτη, σελ. 32, «Οι καθηγητές πάνε στις κάλπες», έχω να
παρατηρήσω τα εξής:
Διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά την αναφερόμενη είδηση
και δηλώνω ότι ουδέποτε εξεδήλωσα την επιθυμία να εκλεγώ
βουλευτής.
Η θέση μου είναι στον συνδικαλισμό και θα εξακολουθήσω να
αγωνίζομαι για τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών, πράγμα το
οποίο κάνω εδώ. και περισσότερο από είκοσι χρόνια.
Θεωρώ ύποπτη και υποβολιμαία την πληροφορία η οποία σκοπό
έχει να πλήξει την εγνωσμένη εντιμότητά μου και εν όψει των
εκλογών των αιρετών να ανακόψει το πλήθος των συναδέλφων που
ήδη έχουν εκδηλώσει την προτίμησή τους σε μένα και να βλάψει την
παράταξη της ΔΑΚΕ, αφού με αναφέρει ως χαρακτηριστικό
παράδειγμα εκπαιδευτικού που χρησιμοποιώ τον συνδικαλισμό ως
σκαλοπάτι για «βουλευτοποίηση».
Εγώ, συνδικαλιστής μπήκα στην εκπαίδευση το 1962 και συνδικα
λιστής θα αποχωρήσω από αυτήν, όταν συμπληρώσω τη νόμιμη
υπηρεσία.
Αθήνα 17-10-1988. Ο αιρετός του ΚΥΣΔΕ και υποψήφιος για τις
εκλογές 5 Νοεμβρίου 1988 Νίκος Αγγελής
με το ίδιο θέμα, ο κ. Β. Βογιατζής, μαθηματικός 2ου
★ Σχετικά
Λυκείου Ν. Ιωνίας (Καλογρέζα), αναφερόμενος στον κ.
Αγγελή, τον οποίο γνωρίζει εδώ και δέκα χρόνια, τονίζει ότι δεν
μπορεί να έχει βλέψεις για βουλευτική έδρα κάποιος που δεν είναι
ούτε στέλεχος του κόμματος με το οποίο υποτίθεται ότι θα εκλεγεί.

«Το Βήμα» δημοσιεύει σύντομες και επώνυμες επιστολές
αναγνωστών του για θέματα γενικού ενδιαφέροντος. II
σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα να συντομεύει τα κείμενα
των επιστολών για λόγους χώρου.

δρούπολη), δασκάλα που ήδη υπη
ρετεί 12 χρόνια, γράφτηκε στο
Παιδαγωγικό Τμήμα Δασκάλων
του Πανεπιστημίου Θράκης στην
Αλεξανδρούπολη,
πιστεύοντας
στην ποιοτική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών. Με λύπη της, όμως,
καταγγέλλει ότι το τμήμα είναι
μεταλυκειακού επιπέδου και μό
νον πανεπιστημιακό δεν θυμίζει.
Και αναρωτιέται, έτσι θα γίνει η
αναβάθμιση;

)
;
'
;
}
.
'

Η κυρία Νίκη Πόντου, τρι
★ τοετής
Δραματικής Σχολής
(Θεσσαλονίκη), με αφορμή την
αποχώρηση του Γ. Δάνη από το
Εθνικό Θέατρο, τονίζει ότι για
άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι η
χώρα αυτή «τρώει» τα παιδιά της.
Ένας-ένας αποχωρεί ή τον αποχω
ρούν. Και αναφέρεται, φυσικά, σε αξιοπρεπείς ανθρώπους και σίγου
ρα ταλέντα.
κ. Ιωάννης Λεμονής, κοι
★ Ονωνιολόγος,
με επιστολή του
σχετικά με τα φαινόμενα του χου
λιγκανισμού κάθε Κυριακή, εν
όψει των ποδοσφαιρικών αγώνων,
προτείνει να ληφθούν προληπτικά
και κατασταλτικά μέτρα. Να κινη
θεί το κράτος, να συλλάβει 4-5
άτομα, τα οποία να παραμείνουν
για 1-2 χρόνια στη φυλακή, χωρίς
αναστολή, για παραδειγματισμό.
Ο κ. Γιάννης Μαγκλής, συγ
★ γραφέας
(Κηφισιά), διαφω
νώντας με τον κ. Κ. Κλήμη, επα
νέρχεται στο θέμα του Γιώργου
Καστριώτη ή Σκεντέρμπεη, για το
αν ήταν Έλληνας ή Αλβανός, και
επιμένει ότι ήταν Έλληνας εφόσον
πατέρας, γιος και εγγονός είχαν
βαπτιστικά ονόματα ελληνικά και
επίθετο ελληνικό.
Δρ Τ. θεοδωρόπουλος
★ Ο(Αθήνα),
σε επιστολή του
σχετικά με τη νοοτροπία μερικών
διπλωματικών υπαλλήλων, επιση
μαίνει ότι επί τριάντα τέσσερα έτη
που επισκέπτεται συχνά τις ανά
τον κόσμο πρεσβείες και τα προξε
νεία μας ντρέπεται για το χαμηλό
επίπεδο πολλών διπλωματικών
υπαλλήλων και τον απάνθρωπο
τρόπο με τον οποίο αυτοί οι ίδιοι
φέρονται σε διοικητικούς και
υπαλλήλους γενικών καθηκόντων.
Ο κ. Κωνσταντίνος Παπα★ χριστοδούλου
(Δήμητρος 1(1,
Αθήνα) με επιστολή του διαμαρτύ
ρεται γιατί, ενώ πήγε στο Πνευμα
τικό Κέντρο του Δήμου της Αθή
νας για να παρακολουθήσει διάλε
ξη για το «Ημερολόγιο των Αζτέ
κων», ο ισπανός ομιλητής δεν ανα
φέρθηκε σε ιστορικά στοιχεία, αλ
λά περιορίσθηκε σε συμβολικές
ερμηνείες και αναφορές σε Καβαλιστές και αλχημιστές, ως οπαδός
του «Σαμαέλ Αούν Βεόρ», τον
οποίο θεωρούν ως αναμενόμενο
μεσσία της Δευτέρας Παρουσίας.
Επίσης καταγγέλλει ότι ο «Γνωστι
κός Σύλλογος Ανθρωπολογικών
και Επιστημονικών Μελετών», ο
οποίος και διοργάνωσε τη διάλεξη,
αποτελεί αποκρυφιστική οργάνω
ση.
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Ο αντιπρόεδρος της Κ υβερνήσεω ς κ. Μ ένιος Κ ουτσόγιω ργας ο μ ιλεί προς «Το Βήμα»
Συνέντευξη στον
Γ. Παπαχρήστο
Ο ΚΕΙΜΕΝΟ της συνεντεύξεως του Αντιπροέδρου της
Κυβερνήσεως κ. Αγαμ. Κουτσόγιωργα προς «Το Βήμα» έχει ως
εξής:

Τ

- Κύριε Αντιπρόεδρε, οι τελευ
ταίες εξελίξεις γύρω από την υπό
θεση Κοσκωτά βαρύνουν περισσό
τερο το πολιτικό κλίμα. Είναι αυτό
καθαυτό το σκάνδαλο Κοσκωτά ή
υπάρχουν και προεκτάσεις, και
ποιες;

Πέστε μας
κ. Κουτσόγιωργα

- Πώς το εξηγείτε;

«Το σκάνδαλο Κοσκωτά είναι
αναμφίβολα ένα αρνητικό σημείο
στην οικονομική, κοινωνική και
πολιτική ζωή της χώρας. Βεβαίως
υπάρχουν και προεκτάσεις, που
εμφανίσθηκαν σε όλη τη μεγαλο
πρέπειά τους μόλις το σκάνδαλο
πήρε τον δρόμο της δικαστικής
εκκαθάρισης. Γιατί ταυτόχρονα
άρχισε μια άκρατη κομματική εκ
μετάλλευση του θέματος, απ’ αυ
τούς που τουλάχιστον έπρεπε να
σιωπούν. Πιστεύω ότι υπάρχει ορ
γανωμένο σχέδιο διαφόρων κέ
ντρων παραεξουσίας, που αργά ή
γρήγορα θα αποκαλυφθεί και θα
πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός
όλη την αλήθεια. Αυτό σας το
διαβεβαιώνω».

■ Οι πολιτικές διαστάσεις του
σκανδάλου Κοσκωτά ■Η επίθεση
φθοράς από τη ΝΔ ■Η υπόθεση των
πλαστών εγγράφωνΜ Η συζήτηση
στη Βουλή ■Η αλήθεια για την
Εξεταστική Επιτροπή

- Ποιος είναι ο στόχος τους κατά
τη γνώμη σας;
«Είναι ο ¿ξής: Η φθορά της
Κυβέρνησης μέσα από τη φθορά
συγκεκριμένων στελεχών. Η με κά
θε τρόπο παραπλάνηση της κοινής
γνώμης ότι δήθεν ενέχονται, άμεσα
ή έμμεσα, κυβερνητικά στελέχη στο
σκάνδαλο Κοσκωτά, ότι δήθεν στε
λέχη της Κυβέρνησης κάλυψαν τον
Κοσκωτά στις ανομίες του. Η μέ
θοδος που ακολουθούν γι’ αυτόν
τον σκοπό τους είναι το ψέμα, η
σύγχυση, η παραπληροφόρηση και
η διαστρέβλωση των γεγονότων.
Γίνεται καθημερινά οργανωμένη
προσπάθεια να αποκρυβεί από τον
Λαό η αλήθεια των γεγονότων στην
υπόθεση Κοσκωτά και αποσιωπάται ή διαστρεβλώνεται ο υπεύθυ
νος χειρισμός της υπόθεσης από
την Κυβέρνηση και η άμεση παρέμ
βασή της όταν υπήρξαν οι πρώτες
ενδείξεις ατασθαλιών στην Τράπε
ζα Κρήτης. Γιατί η διαφάνεια και η
αλήθεια των πραγμάτων θα τους
στερούσε την δήθεν “χρυσή ευκαι
ρία” να κτυπήσουν την Κυβέρνηση
και το ΠΑΣΟΚ. Ό τα ν π.χ. στην
πρόσφατη συνεδρίαση της Βουλής
ενημέρωνα το Κοινοβούλιο και τον
λαό σχετικά με το θέμα Κοσκωτά,
και αναφερόμουν στους χειρι
σμούς της Κυβέρνησης στο σκάν
δαλο της Τράπεζας Κρήτης, οι
βουλευτές της ΝΔ θορυβούσαν μέ
σα στον ιερό χώρο του Κοινοβου
λίου έτσι ώστε να μην ακουστεί η
αλήθεια. Δεν τους ενδιέφερε η
αλήθεια. Αντίθετα, τους έβλαπτε.
Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Ούτε αυτό
το γεγονός των, έκτροπων, ούτε ο
μακιαβελισμός του αρχηγού της
ΝΔ, ούτε η απαραίτητη συγχορδία
διαφόρων κέντρων παραπληροφό
ρησης και άλλων ίσως αφελών και
πολιτικά κοντόθωρων, πολιτικών
ή παραπολιτικών σχηματισμών».
- Ο Πρωθυπουργός μίλησε για
τους βαθύτερους στόχους του φαι
νόμενου Κοσκωτά που πρέπει να
αναζητηθούν για να προστατευθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί.
Εσείς ανησυχείτε απ’ αυτό;
«Ειλικρινά δεν ανησυχώ, παρά
τη θλίψη που αισθάνομαι για την
ανευθυνότητα με την οποία “παί
ζουν” με τους δημοκρατικούς θε
σμούς. Έ χω δύο λόγους πράγματι
για να μην αισθάνομαι ανήσυχος:
α) Ο ένας προκύπτει μέσα από

στροφή κατέρρευσαν παντελώς. Η
εξωτερική μας πολιτική δικαιώνε
ται καθημερινά. Οι μεταρρυθμί
σεις μας σε τομείς όπως η δημόσια
διοίκηση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση,
η Υγεία κ.λπ., παρά τις αντικειμε
νικές δυσκολίες που υπάρχουν σε
τέτοιου είδους βασικές μεταρρυθ
μίσεις, προχωρούν σταθερά. Επο
μένως, το μόνο “ασφαλές” πεδίο,
όπου ανεύθυνα μπορούν να στα
θούν, είναι η διά της κατασυκοφά
ντησης φθορά. Είναι η τελευταία
τους ελπίδα και εκεί έχουν ρίξει
όλο τους το βάρος».

την ίδια τη ζωή. Μπορεί κάποια
χρονική περίοδο με τη συνεχή ψευ
δολογία και τη διαστρέβλωση να
πετύχουν κάποια κέρδη στο επίπε
δο των πρόσκαιρων εντυπώσεων.
Ας τους διδάξει όμως η Ιστορία
αλλά και πιο συγκεκριμένα ο βίος,
η πολιτεία και το τέλος του ίδιου
του κ. Κοσκωτά. Στο τέλος πάντα,
μα πάντα, έρχεται η ώρα που
πέφτουν οι λέοντες, που καταρρίπτονται οι μύθοι, που λάμπει η
αλήθεια. Ειλικρινά αναρωτιέμαι
πολλές φορές πώς είναι δυνατόν να
βρουν ιστορική δικαίωση και να
ανέλθουν στην εξουσία δυνάμεις
που ο πολιτικός τους λόγος εξα
ντλείται στο ψέμα, στη διαστρέ
βλωση, στη χυδαιότητα και στον
ρεβανσισμό; Κάνουν λάθος αν νο
μίζουν αφελώς ότι με το να εξοντώ
σουν πολιτικά τον Κουτσόγιωργα
ή άλλα κυβερνητικά στελέχη με
αυτές τις μεθόδους θα ανοίξει ο
δρόμος γι’ αυτούς. Ας διδαχθούν
επιτέλους κάτι από την Ιστορία.
β) Ό πω ς είπε ο Πρωθυπουργός,
το φαινόμενο Κοσκωτά και οι γύ
ρω από αυτό δολοπλοκίες έχουν
και τη σοβαρή διάσταση της διακινδύνευσης των δημοκρατικών
θεσμών. Πάντα από τους ίδιους
κύκλους των ανωμάλων λύσεων.
Αλλά πλέον δεν είναι πρόσφορες οι
ιστορικές συγκυρίες. Φρόντισε γι’
αυτό από το 1981 και μετά η
Κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, που
μαζί με ολόκληρο τον λαό εμπέδω
σε τους θεσμούς και τη δημοκρατία
στη χώρα μας».
- Κύριε Αντιπρόεδρε, αναφέρα
τε πιο πριν ότι το σκάνδαλο Κο
σκωτά έχει και πολιτική διάσταση.
Τι ακριβώς εννοείτε;
«Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να
δούμε το σκηνικό: Η ΝΔ, ενώ μέχρι
πρότινος τηρούσε το λιγότερο στά
ση αναμονής ως προς το θέμα αυτό,
εμφανίζεται ξαφνικά ως τιμητής
που προσπαθεί να αποδώσει τον
Κοσκωτά και το σκάνδαλο που
ξέσπασε αποκλειστικά στο ΠΑ-

ΣΟΚ. Ο λόγος είναι προφανής:
Πρέπει με κάθε θυσία να φθαρεί το
ΠΑΣΟΚ, να φθαρεί ο Πρωθυ
πουργός, η Κυβέρνηση, τα στελέχη
μας, ώστε, όπως ελπίζει, να επανέλθει στην εξουσία».
- Αν αυτό είναι αληθές, γιατί
διάλεξε το σκάνδαλο Κοσκωτά;
«Κοιτάξτε. Μέχρι και το πρόσ
φατο παρελθόν, η συντηρητική πα
ράταξη εξαρτούσε την άνοδο και
την παραμονή της στην εξουσία
από δύο βασικά στηρίγματα: έναν
ομολογουμένως καλοστημένο πο
λιτικοοικονομικό μηχανισμό αφε
νός, και έναν ρυθμιστικό πολιτεια
κό θεσμό με υπερεξουσίες έξω και
πέρα από τον έλεγχο του λαού,
αφετέρου. Ο θεσμός αυτός, άλλοτε
ονομάζεται βασιλέας, - θυμηθείτε
το νοσταλγικό unfair του Λονδίνου
- και άλλοτε ονομάζεται Πρόεδρος
της Δημοκρατίας με ανεξέλεγκτες
από το Κοινοβούλιο εξουσίες. Εξ
ου και η συχνή αναφορά της ΝΔ
στην κατάργηση των προεδρικών
υπερεξουσιών με τη συνταγματική
μεταρρύθμιση του 1985. Χάνοντας
λοιπόν τα δεκανίκια της και μη
έχοντας υπεύθυνη και ολοκληρω
μένη κυβερνητική πρόταση να πα
ρουσιάσει για να την φέρει ο λαός
μας στην εξουσία, κατέφυγε σε μια
παλιά δοκιμασμένη μέθοδο, την
διά της συκοφαντίας και κινδυνο
λογίας φθορά της Κυβέρνησης.
Είναι εξάλλου γνωστή η ρήση “συ
κοφάντησε, συκοφάντησε, όλο και
κάτι θα μείνει”. Από την εποχή
ακόμα που μεσουρανούσε ο Ελευ
θέριος Βενιζέλος, σ’ αυτήν τη μέ
θοδο λασπολογίας κατέφυγαν για
να τον ανατρέψουν».
- Γιατί όμως το συγκεκριμένο
σκάνδαλο Κοσκωτά;
«Μα δεν είναι μόνον αυτό. Η
τακτική αυτή ακολουθείται συστη
ματικά τα τελευταία χρόνια. Πρώ
τα, προσπάθησαν με ψεύδη να
σπιλώσουν τον Πρωθυπουργό.
Μετά, άρχισαν να αποκαλύπτουν
δήθεν σκάνδαλα εναντίον στελε

χών του ΠΑΣΟΚ. Ύστερα, στρά
φηκαν και πάλι κατά του Πρωθυ
πουργού. Πρώτα, με απαράδεκτη
αναφορά σε αυστηρά προσωπικά
του θέματα. Αλλά και κατά την
πρόσφατη ασθένειά του ξεχνάτε τι
συνέβη; Προσπάθησαν να πείσουν
τον λαό ότι ήταν τουλάχιστον ξωφλημένος. Ό τα ν ο Πρωθυπουργός
επέστρεψε υγιής, και πάλι διαψεύστηκαν. Σε σημείο μάλιστα που να
μην κρύβουν την απογοήτευσή
τους για τη θεραπεία του. Θυμάστε
τον συντηρητικό Τύπο εκείνων των
ημερών; Θυμάστε τι έγραψε γνω
στή δημοσιογράφος της Δεξιάς για
τον καθηγητή Γιακούμπ; Και, πα
ρακαλώ, προσέξτε: το έγραψε σε
εφημερίδα που ανήκει στο συγκρό
τημα Κοσκωτά!! Ό τα ν λοιπόν και
σ’ αυτό ξεπεράστηκαν, απεφάσισαν να εκμεταλλευτούν την υπόθε
ση Κοσκωτά που στο μεταξύ ξέ
σπασε. Στόχος τους τώρα η προσω
πική μου φθορά και μια προσπά
θεια όχι μόνο να χρεώσουν το
σκάνδαλο σ’ εμάς αλλά και να μας
παρουσιάσουν ως διασπασμένους.
Συνεπώς, η συγκεκριμένη υπόθε
ση, διαστρεβλωμένη, παντελώς
χρησιμοποιείται τώρα με αποκλει
στικό στόχο όχι την αποκάλυψη
της αλήθειας αλλά την εξασφάλιση
μικροκομματικών ωφελειών».
- Αν όσα αναφέρετε είναι αλη
θή, τότε δεν πλήττεται μόνον η
Κυβέρνηση αλλά και οι δημοκρα
τικοί θεσμοί...
«Αυτό δεν ενδιαφέρει καθόλου
την ηγεσία της συντηρητικής παρά
ταξης και τα κατεστημένα συμφέ
ροντα που υπηρετεί. Για τη ΝΔ, η
άνοδος στην εξουσία είναι αυτο
σκοπός και πρέπει να κατακτηθεί
με κάθε μέσον. Έ χει ιστορικά
αποδειχθεί ότι η συντηρητική πα
ράταξη ουδέποτε ενδιαφέρθηκε
για τους θεσμούς, όταν αυτοί δεν
την υπηρετούν. Αυτό αποδεικνύεται καθημερινά. Ποιος συμμαχεί
με ακροδεξιούς; Ποιος υποσκά
πτει τις βάσεις της Δημοκρατίας;

Ποιος συκοφαντεί και λασπολογεί
τη Δικαιοσύνη; Ποιος καλεί σε
απείθεια προς τους νόμους του
κράτους; Ποιος αμφισβητεί ανεύ
θυνα την εθνική μας άμυνα; Ποιος
κινδυνολογεί σε βάρος της εθνικής
μας οικονομίας; Για τη συντηρητι
κή παράταξη είναι αδιάφορο αν
φθείρονται οι θεσμοί. Αν οι θεσμοί
δεν την εξυπηρετούν, μπορούν
ακόμα και να θυσιαστούν προκειμένου να επιστρέψει στην εξουσία.
Κι όσο πλησιάζει ο καιρός προς τις
εκλογές τόσο θα προσπαθούν να
οξύνουν το πολιτικό κλίμα. Γιατί,
ας μη γελιόμαστε, η ΝΔ δεν πρό
κειται να σταθεί στον Κοσκωτά. Η
υπόθεση αυτή έχει πάρει ήδη τον
δρόμο της. Ως προς το ποινικό
μέρος έχει πλέον επιληφθεί η Δι
καιοσύνη. Για τα υπόλοιπα θα
αποφανθεί η εξεταστική επιτροπή
της Βουλής.
Επομένως, το σκάνδαλο Κοσκω
τά έχει πράγματι πολιτική χροιά.
Ό χ ι όμως όπως προσπαθεί η ΝΔ
να το παρουσιάσει. Απλά, είναι
μία ακόμα ενέργεια στη συστηματι
κή μεθόδευση που ακολουθείται τα
τελευταία χρόνια. Κι όλα αυτά
γιατί η συντηρητική παράταξη ού
τε είχε, ούτε έχει, ούτε θα έχει
πειστικό πολιτικό λόγο. Δεν έχει,
όπως δεν είχε ποτέ, συγκεκριμένο
κυβερνητικό πρόγραμμα. Πώς,
λοιπόν, να συγκαλύψει την εγγενή
αυτή αδυναμία της; Προσπαθεί να
παραπλανήσει τον λαό, να τον
απομακρύνει από τα πραγματικά
προβλήματα, από τις μεγάλες
απαιτήσεις της εποχής μας, ώστε
να τον παρασύρει στη δική της
πλευρά».
- Επαναλαμβάνετε συχνά ότι η
ΝΔ καταφεύγει στη συκοφαντία
και σκανδαλολογία. Δεν μας εξη
γείτε γιατί ειδικά εκεί...
«Μα είναι απλό: Ό χ ι μόνο δεν
έχουν δικό τους πρόγραμμα αλλά
δεν μπορούν να ασκήσουν σοβαρή
κριτική και στο δικό μας. Οι προ
βλέψεις τους για οικονομική κατα

«Πράγματι, η υπόθεση Κοσκωτά
είναι ένα σκάνδαλο με τεράστιες
διαστάσεις. Ό μω ς για να συναγάγουμε τα ορθά συμπεράσματα πρέ
πει να πάρουμε τα πράγματα από
την αρχή: Ο άγνωστος Γιώργος
Κοσκωτάς αγοράζει από τον εφο
πλιστή Καρρά την Τράπεζα Κρή
της. Έ νας άσημος μέχρι τότε υπάλ
ληλος γίνεται ξαφνικά τραπεζί
της. .. Ποιο, όμως, ήταν το πραγμα
τικό αφεντικό της Τράπεζας μέχρι
τότε; Ο καθηγητής Καλαμωτουσάκης που προηγουμένως είχε διατελέσει επί κυβερνήσεων ΝΔ γενικός
διευθυντής του ΕΛΚΕΠΑ... Και
ποιος ήταν ο αμεσότερος συνεργά
της του Κοσκωτά στην Τράπεζα
Κρήτης; Μα ο πολιτευτής της ΝΔ
και πρώην διοικητής της Κτηματι
κής Τράπεζας επί ΝΔ κ. Γ. Σπέντζας. Μετά, ο Κοσκωτάς κάνει
την εμφάνισή του στον χώρο του
Τύπου .Π οιος είναι ο πρώτος συνε
ταίρος του; Ο γαμπρός του κ.
Μητσοτάκη, ο κ. Π. Μπακογιάννης.
Σταθερά, ο Κοσκωτάς αρχίζει
την άνοδό του. Πρώτα απ’ όλα
αγοράζει την παραδοσιακά συντη
ρητική “Καθημερινή”, με τις ευλο
γίες και τους επαίνους της κυρίας
Βλάχου. Μετά, αγοράζει την επί
σης παραδοσιακά συντηρητική
“Βραδυνή”, με τις ευλογίες των
αδελφών Αθανασιάδη. Τότε για
πρώτη φορά η ηγεσία της ΝΔ
“ανησυχεί”, ι Οχι βέβαια για το
ποιος είναι ο Κοσκωτάς. Αλλά για
τις εφημερίδες! Ό πω ς ο ίδιος ο
αρχηγός της παραδέχθηκε στη
Βουλή, συναντήθηκε με τον Κο
σκωτά και συζήτησε για τη θέση
που θα κρατήσουν οι δύο αυτές
εφημερίδες. Και φαίνεται πως
έφυγε “ήσυχος”, λαμβάνοντας όλες
τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις,
γιατί μέχρι σήμερα και οι δύο
εφημερίδες ασκούν σκληρή αντι
πολίτευση στην Κυβέρνηση. Αλλά
ποια απ’ τις υπόλοιπες εκδόσεις
του ήταν ποτέ φιλοκυβερνητική;
Το καλύτερο που μπορούμε να
πούμε για τις “2 4 1 Ωρες” είναι ότι
κράτησαν κάπως ουδέτερη αλλά
πάντοτε κριτική στάση απέναντι
μας. Επομένως, σε τίποτα δεν ωφέ
λησαν το ΠΑΣΟΚ οι δραστηριότη
τες του Κοσκωτά. Και πρέπει να
υπενθυμίσω ότι όταν ετέθη θέμα
αγοράς της Τράπεζας Κεντρικής
Ελλάδος, η αγορά σταμάτησε με
επέμβαση του ίδιου του Πρωθυ
πουργού. Γιατί προτιμήσαμε να
κρατήσουμε την Τράπεζα στον δη
μόσιο τομέα.
Πού, λοιπόν, η σύνδεσή μας με
τον Κοσκωτά; Απ’ όλα όσα παρα
πάνω ανέφερα, ο Κοσκωτάς γεννή
θηκε και ανδρώθηκε στον συντη
ρητικό χώρο. Και τότε, η ΝΔ δεν
διαμαρτυρήθηκε καθόλου. Ό πω ς
δεν διαμαρτυρήθηκε για την αγορά
της ποδοσφαιρικής ομάδας πάλι
από γνωστό για τις συντηρητικές
θέσεις του εφοπλιστικό παράγο
ντα. Μήπως όμως διαμαρτυρήθηκε
για την παρουσία του δικού της
δημάρχου Πειραιά στην περιβόητη
πια υποδοχή ξένου ποδοσφαιρι
στή; Μέχρι τότε, ο Κοσκωτάς ήταν
ένας "καλός" επιχειρηματίας. Πο
τέ η ΝΔ δεν εξέφρασε την παραμι
κρή επιφύλαξη. Μόνο μετά το
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ξέσπασμα του σκανδάλου έσπευσε
να διαφοροποιηθεί και θυμήθηκε
ότι δήθεν ο Κοσκωτάς ήταν δικό
μας δημιούργημα, προσπαθώντας
να τον χρεώσει αποκλειστικά στο
ΠΑΣΟΚ! Αν, λοιπόν, εκτός από
οικονομικές ευθύνες το σκάνδαλο
Κοσκωτά εμπεριέχει και πολιτικές,
αυτές θα πρέπει οπωσδήποτε να
αναζητηθούν μόνο στον συντηρη
τικό χώρο. Είμαι βέβαιος ότι αυτό
σύντομα θα αποδειχθεί».
- Σας κατηγόρησαν για μία
αγορά διαμερίσματος που έκανε η
σύζυγός σας από την Τράπεζα
Κρήτης.
«Εδώ πρόκειται για μια καθαρή
αγοραπωλησία. Το τίμημα της
αγοράς ανταποκρίνεται στην αντι
κειμενική αξία του ακινήτου. Οι
διαδικασίες είναι διαφανείς, αφού
για την αγορά συνεργάστηκαν δι
κηγόροι και συμβολαιογράφοι.
Κατεβλήθη το τίμημα την ίδια μέρα
με τραπεζική επιταγή της Εθνικής
Τράπεζας, όπως αναφέρεται και
στο συμβόλαιο αγοράς. Έγινε καταχώρηση της αγοραπωλησίας στα
αρμόδια βιβλία δημοσιότητας του
Υποθηκοφυλακείου Αθηνών και η
αγορά αυτή θα αναφέρεται στην
προσεχή δήλωση τού πόθεν έσχες
που υποβάλλεται στη Βουλή και
δίδεται στη δημοσιότητα. Επίσης,
έγινε σε χρόνο που δεν υπήρχε
κανένα απολύτως θέμα σχετικά με
την Τράπεζα Κρήτης, χωρίς καμιά
προνομιακή μεταχείριση και ήταν
ένα από τα 40 περίπου διαμερίσμα
τα που πούλησε η Τράπεζα Κρή
της. Αλλιώτικα, θα ήταν τουλάχι
στον αφελές να ισχυρισθεί κανείς
ότι θα προχωρούσα σε μια αγορά
που θα με ενέπλεκε με πρόσωπο το
οποίο θα ήταν αργότερα υπό κατη
γορίαν. Αυτό φανερώνει ότι δεν
γνώριζα απολύτως τίποτα σχετικά
με τις παρανομίες στην Τράπεζα
Κρήτης. Σε άλλη περίπτωση, μια
τέτοια ενέργεια θα ήταν τουλάχι
στον μεγάλη αφέλεια για μένα. Και
νομίζω ότι κανείς, τουλάχιστον
μέχρι τώρα, δεν με έχει κατηγορή
σει ως αφελή. Η σύζυγός μου έκανε
μία απόλυτα νόμιμη και διαφανή
αγορά».
- Δηλαδή, από ό,τι μας λέτε, και
το θέμα του διαμερίσματος εντάσ
σεται κι αυτό σ’ ένα γενικότερο
σχέδιο προσωπικής φθοράς. Πού
το στηρίζετε;
«Οπως θυμούνται όλοι, άρχισε
από το 1981, με συνεχείς αβάσιμες
και κατασκευασμένες καταγγελίες,
ένας συστηματικός πόλεμος σε βά
ρος μου. Απλά υπενθυμίζω την
υπόθεση “Αραπάκη”, την υπόθεση
“Ροδινής”, την υπόθεση της δήθεν
συμμετοχής μου σε ναυτιλιακή
εταιρεία, την υπόθεση της “φορο
λογικής μου δήλωσης” και τόσα
άλλα. Ό λα κατέρρευσαν ως αι
σχρά ψεύδη και συκοφαντίες και
για όλα δικαιώθηκα δικαστικά.

0 χειρισμός των πλαστών
εγγράφων τής Μέριλ Λιντς
Έμεινε μόνο μία αλήθεια, ότι “ο
Κουτσόγιωργας πρέπει να εξοντω
θεί”! Και συνεχίζουν πιο λυσσαλέα
και σήμερα. Δεν θα μου συγχωρή
σουν ποτέ την αντιδεξιά συσπείρω
ση του λαού μας, την πρώτη κυρίως
τετραετία, και τον ρόλο που μου
αποδίδουν στο θέμα της αλλαγής
του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Υπάρχουν κι άλλα, ίσως αφελή,
όπως της συμμετοχής μου στην
δεύτερη εκλογική νίκη του ΠΑ
ΣΟΚ του ’85, αλλά κυρίως ο τρό
πος άσκησης και διαχείρισης της
πολιτικής εξουσίας ως υπουργός
και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνη
σης. Είναι πασιφανές ότι αποτελώ
εμπόδιο στα σχέδιά τους. Ματαιο
πονούν όμως εάν νομίζουν ότι θα
με εξοντώσουν».
- Κατηγορούν την Κυβέρνηση
και εσάς προσωπικά ότι παρά τα
συνεχή δημοσιεύματα καθυστερή
σατε να κινήσετε τις διαδικασίες
για άμεση έρευνα στην Τράπεζα
Κρήτης και για τις εν γένει ύπο
πτες δραστηριότητες του Κοσκω
τά.
«Οπως τόνισα και στην πρόσφα
τη δήλωσή μου, η Κυβέρνηση, στην
υπόθεση του τραπεζίτη και εκδότη
πολλών εντύπων της συντηρητικής
παράταξης Γιώργου Κοσκωτά, μό
νο για υπερβολική ταχύτητα στην
προώθηση των διαδικασιών ανεύ
ρεσης της αλήθειας και αποκάλυ
ψης της σκευωρίας μπορεί να κατηγορηθεί. Ας πάρουμε όμως τα
πράγματα από την αρχή. Πραγμα
τικά, στις αρχές Ιουλίου παράλλη
λα με τον έλεγχο της Τράπεζας της
Ελλάδος διατάχθηκε προκαταρ
κτική ανάκριση για την υπόθεση
Κοσκωτά. Για το πώς ενήργησαν οι
δικαστικοί λειτουργοί στην εκτέλε
ση του έργου τους, δεν επιτρέπεται
σε κανέναν, πολύ δε περισσότερο
σε
μένα
ως
προϊσταμένου
υπουργού, να εκφράσει γνώμη.
Κάτι τέτοιο θα ήταν όντως ωμή
παρέμβαση στην ανεξαρτησία του
έργου της Δικαιοσύνης.
Καθήκον μου, ως υπουργός της
Δικαιοσύνης, είναι αφενός να
προστατεύω την ανεξαρτησία της
λειτουργίας της Δικαιοσύνης και
αφετέρου να εξετάζω τυχόν προ
βλήματα που υπάρχουν, πάντα
όμως μέσα στα πλαίσια του συν
τάγματος και των νόμων. Και το
καθήκον μου αυτό εκπληρώνω
πλήρως. Στην επερώτηση της ΝΔ
διατυπώνονταν κατηγορίες, και

συνεχίζονται μέχρι σήμερα, για
ανοικτές δήθεν παρεμβάσεις μου
στο έργο της Δικαιοσύνης. Και
αυτό γίνεται ανεύθυνα χωρίς κανέ
να αποδεικτικό στοιχείο. Προκάλεσα τη ΝΔ και οποιονδήποτε
άλλον είχε σαφείς αποδείξεις για
ανάμειξή μου στο έργο της Δικαιο
σύνης, να τις καταθέσει το ίδιο
βράδυ στη Βουλή. Αν όχι, τους
τόνισα ότι όσα ισχυρίζονται απο
τελούν ψεύδη και συκοφαντίες με
μοναδικό σκοπό να πληγεί η Κυ
βέρνηση και εγώ προσωπικά και να

εξαιρετικές περιπτώσεις. Κι ως τις
18 Οκτωβρίου καμία σημαντική
απόδειξη δεν είχε περιέλθει στα
χέρια της Τράπεζας της Ελλάδος
και της Κυβέρνησης.
Ακόμα και η επιστολή του διοι
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος
προς τον υπουργό Εθνικής Οικο
νομίας αναφερόταν στή δυσχέρεια
εκτέλεσης ελέγχου κι όχι σε απτές
περιπτώσεις απάτης. Κι εδώ άλλω
στε, όπως και στο λεγόμενο πόρι
σμα Κουβέλη, δεν περιέχονται

ί

^ Σ τ η νπερίπτωση Κοσκωτά
δεν μπορεί παρά να δικαιωθεί
ορόλος του Τ ύ π ο υ ς

^

τρωθεί το κύρος αμέμπτων, τίμιων
και εμπείρων δικαστών που πράτ
τουν το καθήκον τους και μάλιστα
κατά τον καλύτερο τρόπο. Να
τρωθεί η Δικαιοσύνη και οι δημο
κρατικοί θεσμοί. Γιατί, αλήθεια,
φθείρουν τη Δικαιοσύνη και κατ’
επέκταση τη Δημοκρατία με τέτοια
ψευδή και κατασκευασμένα σενά
ρια; Την απάντηση αυτή την έδωσα
ήδη σε προηγούμενη ερώτησή σας.
Ακόμη, για να βοηθήσουμε στον
καλύτερο έλεγχο στην Τράπεζα
Κρήτης και μέσα πάντα στην αμετάκλητη θέση μας για διαφάνεια
στην πολιτική και οικονομική ζωή
του τόπου, ψηφίσαμε τον νόμο για
τον έλεγχο στις Τράπεζες και τις
εκδοτικές επιχειρήσεις και εκδώσαμε στον ταχύτερο αντικειμενικά
χρόνο την τυπική υπουργική από
φαση. Εδώ όμως πρέπει να υπο
γραμμίσω ότι έτσι κι αλλιώς η
υπογραφή της υπουργικής απόφα
σης δεν εμπόδιζε τον έλεγχο στην
Τράπεζα Κρήτης από την Τράπεζα
της Ελλάδος. Και φθάνουμε στην
18η Οκτωβρίου. Μέχρι εκείνη την
ημέρα, δεν υπήρχε κανένα σοβαρό
στοιχείο-απόδειξη που να δικαιο
λογεί διορισμό επιτρόπου».
- Ηταν απαραίτητες τέτοιες
αποδείξεις;
«Οπως γνωρίζετε, ο διορισμός
επιτρόπου είναι το αυστηρότερο
μέσον και χρησιμοποιείται μόνο σε

στοιχεία ικανά να θεμελιώσουν το
αδίκημα της υπεξαίρεσης ή άλλες
σοβαρές παραβάσεις της νομοθε
σίας. Εξάλλου, όπως ανέφερε στη
Βουλή και ο υπουργός Εθνικής
Οικονομίας, όλοι οι προηγούμενοι
έλεγχοι από ορκωτούς λογιστές
στην Τράπεζα Κρήτης και από
τους ελεγκτές της Τράπεζας της
Ελλάδος δεν ενεφάνιζαν παρά τις
συνηθισμένες παρατυπίες που
υπάρχουν πολλές φορές σε πολλές
Τράπεζες. Οι οποίες όμως δεν
στοιχειοθετούν δικαίωμα προσφυ
γής σε τόσο αυστηρά μέτρα όπως ο
διορισμός επιτρόπου. Την 18η
Οκτωβρίου, σε σύσκεψη, υπό την
προεδρία μου, εξετάστηκε επί μα
κράν το θέμα της Τράπεζας Κρή
της. Μετά από τρεισήμισι ώρες
συνεδρίασης, στις τέσσερις η ώρα
το απόγευμα, περιήλθε στην κατο
χή μας το έγγραφο της Τράπεζας
Μέριλ Λιντς το οποίο χαρακτήριζε
τα έγγραφα της Τράπεζας Κρήτης
ως πλαστά.
Και τότε, η αντίδραση της Κυ
βέρνησης υπήρξε άμεση και κατα
λυτική. Συμφωνήσαμε ομόφωνα
στην ανάγκη διορισμού επιτρόπου
και δεχθήκαμε την εισήγηση του κ.
Χαλικιά για διορισμό του κ. Παπαδάτου ως κατ’ εξοχήν έμπειρου
προσώπου με ειδικές γνώσεις για
τη διενέργεια του ελέγχου. Ταυτό
χρονα με εντολή της Κυβέρνησης

ΖεοιαΑεϊιε τώρα
όπως 0α δροαισιεΐτε ίο καΑοκαϊρι.
Ηλεκτρονικά. Πιο οικονομικά.
Με 5ΗΑΚΡ

υπεβλήθη μήνυση, ορίσθηκε εισαγ
γελέας και διατάχθηκε ανάκριση
από ειδικό ανακριτή, που συνεχί
ζεται. Γνωρίζετε ότι όσο διεξάγε
ται η ανάκριση, που είναι μυστική,
καμία ανακοίνωση, πολύ δε πε
ρισσότερο παρέμβαση, δεν μπορεί
να γίνει. Η Κυβέρνηση είχε πράξει
και πάλι το χρέος της στο ακέραιο.
Τώρα, τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη.
Εκείνη θα αποφανθεί οριστικά για
το τι συνέβη στην Τράπεζα Κρή
της, παράλληλα με τις ενέργειες
και αποφάσεις του επιτρόπου. Αυ
τή είναι η αλήθεια που γρήγορα
γίνεται αντιληπτή από τον λαό μας
παρά τη σύγχυση και την παραπλη
ροφόρηση που δημιουργούν τα
διάφορα κέντρα της παραεξου
σίας».
- Κύριε Αντιπρόεδρε, το θέμα
του πλαστού εγγράφου της Μέριλ
Διντς και ο όλος χειρισμός του έχει
αφήσει πολλά κενά που βλάπτουν
την κυβέρνηση και εσάς προσωπι
κά.
«Πολλά ελέχθησαν τις τελευ
ταίες ημέρες για τον χειρισμό της
υπόθεσης του πλαστογραφημένου
εγγράφου με το οποίο έγινε προσ
πάθεια να συκοφαντηθούν κορυ
φαία στελέχη της κυβέρνησης.
Ηδη και αυτό το θέμα έχει τον
δρόμο του και τον λόγο έχει και σ’
αυτή την περίπτωση η Δικαιοσύνη.
Οπως ανέφερα και στη δήλωσή
μου το προπερασμένο Σάββατο, τη
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου περιήλθε
στην κατοχή μου, με τον τρόπο που
ήδη ανέφερα, η επίμαχη φωτοτυ
πία.
Η ανεπικύρωτη αυτή φωτοτυπία
δεν στοιχειοθετεί αδίκημα πλαστο
γραφίας όπως γνωρίζει κάθε νομι
κός και όπως εδήλωσαν οι εισαγγε
λείς, οι οποίοι παρέλαβαν τις σχε
τικές μηνύσεις των Γ. Παπανδρέου, Πέτσου και Λιβάνη. Δεν
μπορούσα επομένως εγώ να παρα
δώσω τη Δευτέρα τη φωτοτυπία'
στον εισαγγελέα ώστε να σκηθεί
αυτεπαγγέλτως ποινική δίωξη κα
τά του Γ. Κοσκωτά και να δικαστεί
αυτός κατά την αυτόφωρο διαδι
κασία. Ούτε ήταν δυνατόν να δια
τάξω εγώ σαν υπουργός Δικαιοσύ
νης τους εισαγγελείς να προβούν σε
άσκηση ποινικής δίωξης με βάση
τη φωτοτυπία αυτή. Υπάρχουν το
Σύνταγμα και οι νόμοι οι οποίοι
ορίζουν τι δικαιούνται και ΐι υποχρεούνται να πράξουν οι εισαγγε-

λικές αρχές σε κάθε περίπτωση
καταγγελίας ενός εγκλήματος. Δεν
είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης
υπεράνω των νόμων και του Συν
τάγματος και κανένας υπουργός
Δικαιοσύνης δεν μπορεί να διατά
ξει τους εισαγγελείς να παρανομή
σουν αλλά και κανένας εισαγγε
λέας δεν δικαιούται ούτε υποχρεούται να υπακούσει οποιαδή
ποτε παράνομη εντολή υπουργού
Δικαιοσύνης».
- Γιατί δεν ενημερώσατε όμως
αμέσως και τους άλλους θίγόμε
νους από το πλαστό έγγραφο;
«Από τη φωτοτυπία αυτή, ανε
ξάρτητα αν ήταν πλαστή, προκύ
πτει ένα μείζον πολιτικό θέμα που
προσπαθούσε να εμπλέξει άτομα
από το περιβάλλον του Πρωθυ
πουργού, ακόμα και τον γιο του,
τον υπουργό Παιδείας Γιώργο Παπανδρέου. Επειδή το ζήτημα ήταν,
κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά
σοβαρό, ενημέρωσα πάραυτα τον
Πρωθυπουργό της χώρας και συμ
φωνήσαμε για τη διαδικασία η
οποία, όχι μόνο θα έριχνε αμέσως
άπλετο φως στην όλη υπόθεση
αλλά, κυρίως, αυτό θα γινότανε το
ταχύτερο δυνατό, ώστε να μην
αιωρούνται επί μήνες ερωτηματι
κά, έστω και ψευδή, εναντίον κο
ρυφαίων στελεχών της κυβέρνησης
και ακόμη για να θεμελιωθεί το
αδίκημα της πλαστότητας νομικά,
ώστε να καταστεί δυνατή η άσκηση
ποινικής δίωξης.
Μάλιστα με την έγκριση του
Πρωθυπουργού καταλήξαμε ότι ο
υπουργός Παιδείας θα μπορούσε,
όχι μόνο ως άμεσα θίγόμενος αλλά
και λόγω της γνωριμίας του με
κάποιο δικηγόρο στις ΗΠΑ, να
ξεκαθαρίσει ταχύτερα το ζήτημα.
Γιατί, όπως γνωρίζετε, οι Τράπε
ζες μόνο στους άμεσα ενδιαφερο
μένους απαντούν και συνήθως
αμέσως και αυτό επειδή η ταχύτη
τα και η διαφάνεια στην εκκαθάρι
ση της υπόθεσης αποτελούν βασική
επιδίωξη της Κυβέρνησης».
- Ναι, αλλά γιατί τότε εμφανί
σθηκε ότι υπάρχει ρήξη ανάμεσα
σε σας και τον Γ. Παπανδρέου για
τον χειρισμό της υπόθεσης;
«Πρώτα απ’ όλα η λέξη ρήξη δεν
εκφράζει την πραγματικότητα.
Έ χει λεχθεί πράγματι τις τελευ
ταίες ημέρες από κύκλους του πα
ρασκηνίου ότι δήθεν προσπάθησα
να συγκαλύψω την υπόθεση συνιστώντας να μη δοθεί συνέχεια στο
θέμα. Αυτό είναι εντελώς ψυεδές',
συκοφαντικό και αφελές. Η πολι
τική της Κυβέρνησης στο θέμα
αυτό καθορίσθηκε μετά από συζη
τήσεις με τον Πρωθυπουργό και
τον υπουργό Παιδείας Γ. Παπαν
δρέου και μείναμε όλοι σύμφωνοι
ότι μόλις υπάρξει απάντηση της
Τράπεζας θα πρέπει να δοθεί πλή
ρης δημοσιότητα και να καταγγελ
θούν οι ένοχοι. Αυτό ακριβώς και
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□ ΤΟ ΒΗΜΑ
6 Ν οεμβρίου 1988

Επιθυμώ εδώ να ξεκαθαρίσω
ένα βασικό ζήτημα:
έγινε. Η μοναδική διαφορά από
ψεων με τον Γιώργο Παπανδρέου
ήταν ότι εγώ πρότεινα να γίνει από
κοινού εμφάνιση και καταγγελία
της σκευωρίας με όλους τους θίγό
μενους μαζί, αμέσως μόλις θα είχα
με, όπως αναμέναμε, και τη γραπτή
διαβεβαίωση της αμερικανικής
Τράπεζας.
Ο υπουργός Παιδείας έκρινε ότι
ήταν προτιμότερο, για τους λόγους
που ξεκάθαρα ανέπτυξε και στη
Βουλή, να,προχωρήσει μόνος του
σε συνέντευξη Τύπου ενωρίτερα
και αφού βεβαίως έλαβε γραπτή
βεβαίωση από τον δικηγόρο του.

Οι χιλιάδες αγνοί αγωνιστές του
ΠΑΣΟΚ, στελέχη, μέλη ή απλοί
ψηφοφόροι, δημοκράτες όλων των
γενεών που αγωνίσθηκαν για τη
δημοκρατία και τη δικαιοσύνη,
που στήριξαν και στηρίζουν την
αλλαγή, δεν έχουν καμιά σχέση με
το τεχνητό πλέγμα ενοχής και ηττο
πάθειας που προσπαθούν έντεχνα
να τους εμφυσήσουν οι προπαγανδιστές της σντηρητικής παράταξης
εξαιτίας μερικών φαινομένων που
μπορεί να παρουσιασθούν από
ελάχιστους που είναι πιθανόν να
καταχραστούν την εμπιστοσύνη
του Κινήματος».
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Η όλη πορεία του ΠΑΣΟΚ και της
Κυβέρνησης διαψεύδει τους συκοφάντες.
Αποδεικνύει ότι στην κυβέρνηση υπάρχει
αδιατάρακτη ενότητα αρχών και στόχων και
πως όλοι μαζί υπό την καθοδήγηση του
Πρωθυπουργού προχωράμε στο δύσκολο
έργομας ^ ^

Ολα τα άλλα που λέγονται είναι
εκ του πονηρού και προέρχονται
από κέντρα παραπληροφόρησης
τα οποία έντεχνα χρησιμοποιούν
τη γνωστή μέθοδο του “διαιρεί και
βασίλευε”.
Οι άνθρωποι αυτοί προσπα
θούν, επικαλούμενοι πότε στενούς
συνεργάτες του υπουργού Παι
δείας, τους οποίους φυσικά δεν
κατονομάζουν, και πότε στελέχη
του στενού περιβάλλοντος του
Πρωθυπουργού, να δημιουργή
σουν την εντύπωση στον λαό ότι
τάχα αυτοί βρίσκονται σε σύ
γκρουση μαζί μου.
Ελπίζουν έτσι ότι θα σπάσουν
την ενότητα του ΠΑΣΟΚ και θα
φθείρουν τον Πρωθυπουργό, την
Κυβέρνηση αλλά και εμένα προσω
πικά.
Η όλη πορεία του ΠΑΣΟΚ και
της Κυβέρνησης διαψεύδει τους
συκοφάντες. Αποδεικνύει ότι στην
κυβέρνηση υπάρχει αδιατάρακτη
ενότητα αρχών και στόχων και πως
όλοι μαζί υπό την καθοδήγηση του
Πρωθυπουργού προχωράμε στο
δύσκολο έργο μας.
Εξάλλου, η τελευταία δήλωση
του Πρωθυπουργού είναι ένα ση
μαντικό πολιτικό μήνυμα που νο
μίζω ότι κατενοήθη από τους πάντες και πιστεύω ότι μας καλύπτει
όλους».
- Κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί αρνηθήκατε στη Βουλή τη σύσταση
εξεταστικής των πραγμάτων επι
τροπής, σε αντίθεση με το Ε.Γ. του
Κινήματος; Τι έγινε εκείνο το βρά
δυ;
«Η δήθεν άρνησή μου να αποδε
χθώ το αίτημα της εξεταστικής
επιτροπής'δεν είναι τίποτα άλλο
παρά μια ακόμη απόδειξη της συ
νειδητής από ορισμένους κύκλους
διαστρέβλωσης των γεγονότων που
είναι ενταγμένη στο μεθοδευμένο
πλαίσιο σύγχυσης και ψευδών εν
τυπώσεων που ανέλυσα σε προη
γούμενη ερώτησή σας.
Για να μη θεωρηθεί ότι εκ των
υστέρων προσπαθώ να δικαιολο
γήσω τη θέση μου, θα μου επιτρέ
ψετε να σας αναγνώσω αυτούσια
αποσπάσματα από τα Πρακτικά
της Βουλής που αποδεικνύουν
ποια ήταν η θέση μου. Συγκεκριμέ
να:

“Και να μην έρχεσθε εσείς εδώ
να μας μιλήσετε για εξεταστικές
επιτροπές. Γιατί είδατε το αποτέ
λεσμά τους. Εμείς σας προκαλέσαμε, εμείς την προτείναμε και πήρα
τε αυτή τη συντριπτική ήττα για
σας.
Και ακόμη, κύριοι συνάδελφοι,
καθ’ ον χρόνο οι υποθέσεις αυτές
βρίσκονται στη Δικαιοσύνη, εκτε
ταμένες μάλιστα, καθώς είναι,
καθ' ον χρόνο υπάρχει επίτροπος,
ο οποίος έχει ρητή προθεσμία, η
οποία και θα τηρηθεί, γιατί είναι
απόφαση και του διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος και της
Κυβέρνησης, στον ένα μήνα, να
δώσει τα αποτελέσματα, να μην
* είσθε βιαστικοί. Γιατί εσείς μόνο
δεν μπορείτε να μιλάτε για κάθαρ
ση. Η διαφάνεια και η αλήθεια
είναι εκείνη, η οποία από την
πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη
διαχείριση της εξουσίας...”.
Και πιο κάτω στη δευτερολογία
μου:

- Τι εννοείτε ακριβώς;
«Οι χιλιάδες αγωνιστές του ΠΑ
ΣΟΚ δεν έχουν τίποτα να φοβη
θούν από τη λάσπη που εκτοξεύε
ται σήμερα από τη Δεξιά και από
τα άλλα κέντρα οικονομικών συμ
φερόντων και παραπληροφόρη
σης.

«Δεν έχω
άλλες
φιλοδοξίες

Τα μέλη και τα στελέχη του
ΠΑΣΟΚ με καθαρό πρόσωπο
αντιμετωπίζουμε με όλες τις δυνά
μεις τον πόλεμο φθοράς που έχει
εξαπολυθεί τον τελευταίο χρόνο
και πολιτική και απόφασή μας
είναι να προχωρήσουμε σε βάθος
την έρευνα και τη διαφάνεια.
Ποτέ δεν υπολογίσαμε το πολιτι
κό κόστος μπροστά στην πλήρη
αποκάλυψη της αλήθειας. Μπρο
στά στην αξιοπιστία του Κινήμα
τος και της Κυβέρνησης της αλλα
γής, μπροστά στην εντιμότητα της
πολιτικής μας και στην τιμή των
μελών του Κινήματος μας, δεν θα
υπολογίσουμε το προσωπικό κό
στος ή το πολιτικό μέλλον κανενός.

“Θέλω να πω ότι ως προς αυτό το
θέμα εγώ ήμουν σαφής. Δεν αρνήθηχα την εξεταστική επιτροπή.

Αφήστε τις κουβέντες, κύριοι.
Πάρτε τα πρακτικά αν έχετε αμφι
σβητήσεις. Είπα ότι δεν είναι η
ώρα και δικαιολόγησα γιατί δεν
είναι η ώρα. Πρώτον, διότι αυτή τη
στιγμή δεν μπορεί να γίνει παρα
κώλυση του τεράστιου έργου το
οποίο έχει αναλάβει ο προσωρινός
επίτροπος με 25 τουλάχιστον, απ'
ό,τι με έχουν πληροφορήσει, ελε
γκτές από το ελεγκτικό τμήμα της
Τράπεζας της Ελλάδος. Ένα θέμα
είναι αυτό. Δεύτερο θέμα, ότι δεν
μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή
εξεταστική επιτροπή είναι διότι
ακόμα οι υποθέσεις είναι σε τέτοιο
βαθμό και σε τέτοια πορεία στη
δικαιοσύνη, που δεν έχει ακόμα
υπάρξει ούτε ένα βούλευμα το
οποίο να αναφέρει ότι υπάρχει
υπεξαίρεση, υπάρχει πλαστογρα
φία, υπάρχει το άλφα, υπάρχει το
βήτα. Τρίτον, διότι δεν είναι δυνα
τόν αυτή την ώρα να καταλογι
στούν ευθύνες. Και η εξεταστική
επιτροπή γίνεται όταν υπάρχουν
πολιτικές ευθύνες. Σεις σήμερα
όμως μείνατε γυμνοί. Ποια πολιτι
κή ευθύνη βαρύνει την Κυβέρνη
ση;”.
Ας κρίνουν λοιπόν οι αναγνώ
στες σας μετά από τα παραπάνω αν
αρνήθηκα την εξεταστική επιτρο
πή. Ποια ήταν η θέση μου και αν
αυτή ήταν αντίθετη ή σύμφωνη με
όσα την επομένη αποφασίστηκαν
στην κοινή σύσκεψη με τον Πρωθυ
πουργό για σύσταση εξεταστικής
επιτροπής».
- Τι νομίζετε ότι μπορεί τελικά
να προκόψει από την εξεταστική
επιτροπή;
«Είναι γνωστό ότι οι εξεταστικές
επιτροπές συστήνονται προκειμένου να εντοπισθούν και να αποδο
θούν, αν προκόψουν, πολιτικές
ευθύνες πάνω σ’ ένα σοβαρό θέμα.
Το θέμα Κοσκωτά είναι σοβαρό,
με πτυχές πολιτικές, κοινωνικές
και οικονομικές και πρέπει να
διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες
και σε ποιους.
- Πρέπει να διερευνηθεί η υπό
θεση αυτή για να προστατευθεί η
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Η παγκόσμια εμπειρία μάς έχει καταδείξει
ότι η αποκάλυψη μεγάλων οικονομικών
σκανδάλων που συνετάραξαν την κοινή γνώμη σε
διάφορεςχώρες του κόσμου ήταν κυρίως
αποτέλεσμα του αγώνα, της ευαισθησίας και της·
επιμονής του Τύπου. Ετσι και στην περίπτωση
Κοσκωτά δεν μπορεί παρά ν’αναγνωρισθείκαι να
δικαιωθεί ορόλος και η λειτουργία της τέταρτης
εξουσίας

τιμή του πολιτικού κόσμου της
χώρας από τον συλλήβδην διασυρμό. Αυτό είναι η πρώτη προτεραιό
τητα για τη δημοκρατία μας.
- Πρέπει να διερευνηθεί για να
αποδειχθεί επιτέλους ποιοι φέραν
τον Κοσκωτά στην Ελλάδα, ποιοι
του παρείχαν “θαλπωρή" και “στήριξη”.
- Πρέπει να διερευνηθεί, για να
δούμε τους σημερινούς τιμητές και
λασπολόγους, αν στήριξαν και
στηρίχθηκαν από τον Κοσκωτά.
- Πρέπει να διερευνηθεί για να
δούμε αν οι εκδοτικές δραστηριό
τητες του Κοσκωτά εξυπηρετού
σαν την Κυβέρνηση ή αντίθετα την
Αντιπολίτευση. Με ποια ανταλ
λάγματα και με ποιους όρους.
- Πρέπει να διερευνηθεί ποιοι
ήταν εκείνοι που είχαν συστηματι
κές επαφές και συνεργασία με τον
Κοσκωτά. Βέβαια πιστεύω όχι στις
ανομίες του, για τις οποίες αυτός
είναι υπόλογος ήδη στη δικαιοσύ
νη, αλλά στα πολιτικοοικονομικά
παιχνίδια.

- Να δούμε αν η Ν.Δ. έθεσε ποτέ
επισήμως ή έστω ανεπισήμως θέμα
Κοσκωτά πριν η Κυβέρνηση τον
καταργήσει από την Τράπεζα Κρή
της και τον στείλει στον Εισαγγε
λέα.
- Ποια ήταν μέχρι τότε η στάση
της απέναντι του για να κρίνουμε
επιτέλους τους όψιμους “θρήνους
και τους κοπετούς της” για δήθεν
σκάνδαλα, μετά την αποφασιστική
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
Στοιχεία υπάρχουν και θα αποκα
λυφθούν όλα.
Για να αποκαλυφθούν οι θεατρι
νισμοί των τελευταίων ημερών της
Ν.Δ., για να αποκαλυφθεί το
ύπουλο πολιτικό παιχνίδι της, για
να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Αυτά
κατά τη γνώμη μου και άλλα πολλά
θα διερευνήσει η εξεταστική επι
τροπή. Θα περιμένουμε πραγματι
κά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το
πόρισμα.
Και μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ
είναι ένα λαϊκό κίνημα, ενώ η Ν.Δ.
είναι το κόμμα των μεγάλων οικο
νομικών συμφερόντων».

- Τα διάφορα σκάνδαλα που
έρχονται στο φως της δημοσιότη
τας πιστεύετε ότι αντιμετωπίζο
νται με ευαισθησία από την Κυ
βέρνηση, γιατί μερικοί ισχυρίζο
νται ότι απουσιάζει η διαφάνεια
στη διαχείριση του δημοσίου χρή
ματος;
«Εκείνο το οποίο πραγματικά με
μεγάλη τιμή προβάλλουμε ως κυ
ρίαρχο στοιχείο της επτάχρονης
παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην κυ
βέρνηση είναι η διαφάνεια σ’ όλα
τα επίπεδα και τις μορφές άσκησης
εξουσίας.
Είναι πρώτη φορά στην ιστορία
αυτού του τόπου, ύστερα από πολ
λά χρόνια, που οι πράξεις της
Κυβέρνησης και των διαφόρων
φορέων εξουσίας χαρακτηρίζονται
από πραγματικά πρωτόγνωρη δια
φάνεια.
Εμείς σαν Κυβέρνηση δεν διστά
σαμε, ακόμα και στις ελάχιστες
περιπτώσεις που μόνο υποψίες πα
ραβίασης των Νόμων υπήρξαν, με
θάρρος, αποφασιστικότητα και
αυστηρότητα να προχωρήσουμε
αμέσως σ’ όλα εκείνα τα απαραίτη
τα μέτρα, πολιτικά, διοικητικά και
δικαστικά, που διασφαλίζουν άμε
ση εκκαθάριση των υποθέσεων αυ
τών.
Γιατί για μας η διαφάνεια των
πράξεών μας δεν αποτελεί κάποια
ψεύτικη και υποκριτική επίφαση.
Για μας η διαφάνεια των κυβερ
νητικών λειτουργιών αποτελεί συ
στατικό στοιχείο της ιδεολογίας
μας, μιας ιδεολογίας σοσιαλιστι
κής που υπηρετεί τον λαό και μόνο
αυτόν.
- Εμείς δεν υπηρετούμε κατα
στάσεις ούτε υποθάλπουμε οικονομικοπολιτικά συμφέροντα ξένα
προς τα γνήσια συμφέροντα του
λαού μας. Μόνη μας έγνοια η
οικονομική ανάπτυξη του τόπου
και η πρόοδος του λαού μας.
- Προστατεύουμε τον κάθε πολί
τη και τον βοηθούμε στη δημιουρ
γική του προσπάθεια, αλλά είμα
στε αυστηροί τιμωροί και αδέκα
στοι όταν παραβιάζει την έννομη
τάξη και δεν χαριζόμαστε σε κανέ
να οπουδήποτε και αν ανήκει.

Τη δύναμη θα την αντλήσουμε
και πάλι από την αλήθεια και τον
λαό».
- Κύριε Αντιπρόεδρε, ειλικρινά
αξιολογήστε μας τον ρόλο του
Τύπου στην αποκάλυψη της υπό
θεσης Κοσκωτά.
«Θα συμφωνείτε ασφαλώς και
σεις μαζί μου ότι ο τελικός κριτής
της συμβολής τού Τύπου στην απο
κάλυψη κάποιας σοβαρής και με
ποικίλες προεκτάσεις υπόθεσης εί
ναι ο ίδιος ο λαός. Αυτό είναι
αλήθεια για όλο το δημοκρατικό
κόσμο.
Η παγκόσμια εμπειρία μάς έχει
καταδείξει ότι η αποκάλυψη μεγά
λων οικονομικών σκανδάλων που
συνετάραξαν την κοινή γνώμη σε
διάφορες χώρες του κόσμου ήταν
κυρίως αποτέλεσμα του αγώνα, της
ευαισθησίας και της επιμονής του
Τύπου.
Ετσι και στην περίπτωση Κο
σκωτά δεν μπορεί παρά ν’ αναγνωρισθεί και να δικαιωθεί ο ρόλος
και η λειτουργία της τέταρτης
εξουσίας».
- Κύριε Αντιπρόεδρε, μέχρι τώ
ρα μιλήσαμε μόνο για καθαρά
πολιτικά θέματα. Μιλήστε μας λί
γο για σας, για τις φιλοδοξίες σας.
«Εχω δηλώσει και παλαιότερα
ότι οι φιλοδοξίες μου έχουν ικανο
ποιηθεί. Είχα την εξαιρετική τύχη
να συνεργαστώ με μια πολιτική
φυσιογνωμία του αναστήματος του
Ανδρέα Παπανδρέου.
Με τίμησε με την ανάθεση υπεύ
θυνων καθηκόντων και μάλιστα
μου ανέθεσε τον συντονισμό της
εσωτερικής πολιτικής της Κυβέρ
νησης. Μόνη μου φιλοδοξία να
υπηρετήσω το συμφέρον του λαού
και να βοηθήσω τον Πρωθυπουργό
που με εμπιστεύθηκε και με τιμά.
Για μένα αυτά είναι εξαιρετική
καταξίωση».
- Δηλαδή εξαντλούνται εδώ οι
φιλοδοξίες σας;
«Εχω κατ’ επανάληψη δηλώσει
ότι η χώρα έχει Πρωθυπουργό και
θα τον έχει για πολλά χρόνια
ακόμα. Θα προσπαθήσω να αγωνι
στώ όσο μπορώ για την υλοποίηση
των στόχων μας υπό την καθοδήγη
ση του Πρωθυπουργού και Προέ
δρου του Κινήματος».

ρεπορτάζ/2ΐ

□ ΤΟ ΒΗΜΑ
6 Ν οεμβρίου 1986

ΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ θα παρουσιασθεί και πάλι εντός
της εβδομάδας ο Γ. Κοσκωτάς,
προκειμένου να του απαγγελθεί η
κατηγορία της υπεξαίρεσης των
17.000.000 δολαρίων από την «Ίρβινγκ Τραστ» και να απολογηθεί
επί της κατηγορίας. Θα πρέπει να
διευκρινισθεί ότι ο Γ. Κοσκωτάς,
την περασμένη Πέμπτη, κλήθηκε
να απολογηθεί για τις κατηγορίες
που αφορούν την πρώτη μήνυση
της Τράπεζας Κρήτης και συγκε
κριμένα της υπεξαίρεσης και της
πλαστογραφίας σε βαθμό κακουρ
γήματος, καθώς και για τα τρία
πλημμελήματα.
Εξάλλου, αύριο ή μεθαύριο,
αναμένεται να κατατεθεί και νέα
μήνυση στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών, από τον προσωρινό
επίτροπο της Τράπεζας Κρήτης,
για τν υπεξαίρεση των 8 εκατ.
μάρκων για την αγορά του ποδο
σφαιριστή Λάγιος Ντέταρι.
ΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ που πέ
ρασε, «παίχτηκαν» ενώπιον
της Δικαιοσύνης πέντε πράξεις,

Τ

Πάλι στον ανακριτή ο Κοσκωτάς
Για την υπεξαίρεση των 17 εκ. από την «Ίρβινγκ Τραστ»
ενός έργου που φαίνεται ότι μόλις
άρχισε.
★ Την Πέμπτη, το Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε
τη διατήρηση της διάταξης για τη
μη μεταβολή των περιουσιακών
στοιχείων του Γ. Κοσκωτά, σ’ ό,τι
αφορά τις μετοχές της εκδοτικής
εταιρείας «Γραμμή» και της προ
σωπικής του εταιρείας «Ελληνική
Επενδυτική», στην οποία ανήκουν
οι μετοχές της Τράπεζας Κρήτης.
+ Την ίδια ημέρα, συνετελέσθη το
νομιμοφανές σκάνδαλο της παρα
χώρησης προθεσμίας ένδεκα ημε
ρών, προκειμένου να απολογηθεί
με την άνεσή του ο κατηγορούμε
νος ήδη για δύο βαρύτατες κακουργηματικές πράξεις, Γ. Κο
σκωτάς.

Ο ΤΕΛΙΚΟ άνοιγμα της Τραπέζης Κρήτης, με
τα μέχρι στιγμής δεδομένα, φαίνεται ότι θα
κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 δισ. δρχ. ή από 100 έως
170 εκατ. δολάρια. Σε αυτό το ύψος υπολογίζονται και
οι προσωπικές εξωτραπεζικές επενδύσεις του Κοσκω
τά. Ολόκληρη συνεπώς η περιουσία αυτή που αποκτή
θηκε με τα χρήματα της Τραπέζης θα πρέπει να
εκποιηθεί για να καλύψει μέρος του παραπάνω κενού
και θα ακολουθήσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαί
ου, μέσω της οποίας θα περάσει η Τράπεζα σε νέους
ιδιοκτήτες.

Τ

Ταυτόχρονα όμως οι νέοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να
ρυθμίσουν το ταμειακό έλλειμμα της Τραπέζης Κρή
της, που αυτήν τη στιγμή κυμαίνεται μεταξύ 15 και 20
δισ. δρχ., και το οποίο καλύπτεται μέχρι στιγμής από
τον τρεχούμενο λογαριασμό της Τραπέζης στην Τρά
πεζα της Ελλάδος αφενός και από τη σταδιακή
ρευστοποίηση των διαθεσίμων (έντοκα γραμμάτια,
ομόλογα κ.λπ.) της Τραπέζης Κρήτης αφετέρου.
Είναι σημαντικό συνεπώς να αποφεύγεται η σύγχυ
ση που υπάρχει (και στον Τύπο) σχετικά με το κενό της
Τραπέζης. 'Ενα θέμα είναι τα διαθέσιμα, το μετοχικό
κεφάλαιο και η ανύπαρκτη τροφοδότηση του προσω
πικού λογαριασμού του Κοσκωτά, που αποτελούν

* Μία ημέρα νωρίτερα, την Τε
τάρτη, ξεσπούσε νέο σκάνδαλο,
καθώς ο προσωρινός Επίτροπος
της Τ ράπεζας Κρήτης κ. Στ. Παπαδάτος κατέθεσε, στο Πρωτοδικείο
Αθηνών, νέα αίτηση συντηρητικής
κατάσχεσης της περιουσίας του Γ.
Κοσκωτά, του αδελφού του Σταύ
ρου και των δέκα μελών του Δ.Σ.
της Τράπεζας Κρήτης, γιατί με
χρήματα της Τράπεζας αγοράσθη
κε από τους Γερμανούς ο ποδο
σφαιριστής λάγιος Ντέταρι.
★ Τη Δευτέρα, οι υπουργοί κκ. Γ.
Παπανδρέου και Γ. Πέτσος, καθώς
και ο γενικός διευθυντής του Πολι
τικού Γραφείου του Πρωθυπουρ
γού κ. Αντ. Λιβάνης κατέθεσαν,
στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών, μήνυση εναντίον τού Γ. Κο

σκωτά, καθώς και κατά παντός
άλλου υπευθύνου - ο οποίος μπο
ρεί και να μη βρίσκεται στο περι
βάλλον του μηνυόμενου - για πλα
στογραφία και συκοφαντική δυσφήμηση. Η πλαστογραφία αφορά
έγγραφο που φέρεται να παρέδω
σαν οι κκ. I. Μεταξάς και I.
Ματζουράνης στον κ. Κουτσόγιωργα και το οποίο φέρει τους
μηνυτές ως καταθέτες διαφόρων
ποσών στη «Μέριλ Λιντς».
Τέλος, την Τρίτη, ο προσωρινός
επίτροπος κ. Σπ. Παπαδάτος κατέ
θεσε νέα μήνυση εναντίον του Γ.
Κοσκωτά και των συνεργατών του
- μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας
Κρήτης - για πλαστό και πάλι
έγγραφο που επέδειξε στους επι
θεωρητές της Τράπεζας της Ελλά

δος, προκειμένου να καλύψει ποσό
17.000.000 δολαρίων, τα οποία εμ
φάνιζε στον ισολογισμό του 1987,
και τα οποία ισχυριζόταν ότι είναι
κατατεθειμένα στην «Ίρβινγκ
Τραστ».
Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη μή
νυση του προσωρινού Επιτρόπου
είχε κατατεθεί την προηγούμενη
εβδομάδα και αφορούσε πλαστό
έγγραφο της «Μέριλ Λιντς», βάσει
του οποίου δικαιολογούσε, στον
ισολογισμό του 1987, ποσό
13.718.190 δολαρίων, τα οποία
έφερε ως κατατεθειμένα στη «Μέ
ριλ Λιντς».
Σ ΔΟΥΜΕ όμως τι μας
επιφυλάσσει η εβδομάδα
που έρχεται:
Την Τετάρτη, οι συνήγοροι του

Α

Τεράσπα ία «ανοίγματα»
στην Τράπεζα Κρήτης
υπεξαίρεση της περιουσίας της Τραπέζης και που
φθάνουν τα 100 έως 170 εκατ. δολ. Δεύτερο πρόσθετο
θέμα, το ταμειακό έλλειμμα της Τραπέζης, λόγω
μαζικών αναλήψεων από τις καταθέσεις, διαδικασία
που χρηματοδοτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος
κατ’ αρχήν και από τη ρευστοποίηση των εντόκων
γραμματίων κ.λπ., εν συνεχεία.
ΩΡΑ, όσον αφορά τους κκ. Αρφάνη και Χιώνη
που ισχυρίζονται ότι τους ανήκει πλέον η
Τράπεζα Κρήτης και μάλιστα με εξώδικα εναντίον του
διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Δ. Χαλικιά και
του Προσωρινού Επιτρόπου κ. Σ. Παπαδάτου, αρμό
δια πηγή δήλωσε χθες προς «Το Βήμα» τα εξής:
«Πραγματικά, δεν καταλαβαίνουμε γιατί διαμαρτύρο
νται αυτοί οι κύριοι και με βάση ποια δεδομένα

Τ

δηλώνουν ιδιοκτήτες των μετοχών της Τραπέζης
Κρήτης. Η “Ελληνική Συμμετοχική” που είναι ένας
από τους κυρίους μετόχους, έχει ήδη κατασχεθεί. Η
“Μεντιτφίν’’, ο άλλος κύριος μέτοχος, κατάσχεται
αύριο το πρωί. Σε τελική ανάλυση, ακόμα κι αν
ξεπληρώσουν το δάνειο του Κοσκωτά από την “Irving
Trust” που έχει τις περισσσότερες μετοχές ενέχυρο στη
Νέα Υόρκη, η “Irving” θα παραδώσειτις μετοχές στην
Τράπεζα Κρήτης και σε κανέναν άλλον».
Εν τω μεταξύ, ο έλεγχος που συνεχίζεται στην
Τράπεζα Κρήτης δείχνει ότι η υπεξαίρεση του Κοσκω
τά γινόταν (εκτός από την κλοπή των διαθεσίμων της
Τραπέζης σε συνάλλαγμα) μέσω των «εγγραφών
καταστημάτων», γνωστή λογιστική κατηγορία τραπε
ζικών ατασθαλιών, καθώς και μέσω του προσωπικού

ΝΕΑ ΤΗΣ
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Γ. Κοσκωτά καθώς και των υπο
λοίπων μελών του Δ.Σ. της Τράπε
ζας Κρήτης, από τους· οποίους η
Τράπεζα αιτείται τη συντηρητική
κατάσχεση της περιουσίας των,
μέχρι του ποσού των 5,5 δισ. δρχ.,
θα καταθέσουν τις προτάσεις τους
στον πρόεδρο του Μονομελούς
Πρωτοδικείου. Την ίδια ημέρα θα
καταθέσει και τις δικές της προτά
σεις η Τράπεζα Κρήτης. Η απόφα
ση αναμένεται να εκδοθεί ως την
Παρασκευή ή τις αρχές της επόμε
νης εβδομάδας.
Σημειώνεται ότι οι δύο αιτήσεις
του προσωρινού Επιτρόπου της
Τράπεζας Κρήτης, που συζητήθη
καν, αφορούσαν το πλαστό έγγρα
φο που βεβαίωνε κατάθεση
13.718.190 δολ. στην «Ίρβινγκ
Τραστ» και την αγορά με χρήματα
της Τράπεζας Κρήτης του ποδο
σφαιριστή Ντέταρι. Τα χρήματα
αυτά, 8 εκατ. μάρκα, ανέλαβε από
τον λογαριασμό της Τράπεζας
Κρήτης, στην «Αμέρικαν Εξπρές»
της Φραγκφούρτης, ο Στ. Κοσκω
τάς.

του λογαριασμού, τον οποίο συμπεριελάμβανε στις
«εγγραφές δικτύου», «εγγραφές καταστημάτων» ακό
μη και στους «λογαριασμούς τάξεως».
Από τον έλεγχο προκύπτει επίσης ότι:
★ Εχουν φυγαδευθεί από την Τράπεζα όλα σχεδόν τα
πρωτότυπα συναλλαγματικών πράξεων, καθώς και
αυτά που δείχνουν την κίνηση λογαριασμών στο
εξωτερικό.
★ Εχουν φυγαδευθεί πολλά παραστατικά δαπανών,
τα οποία μάλιστα εξέπιπταν από τη φορολογία της
Τραπέζης.
★ Υπάρχουν ευθύνες διαφόρων στελεχών της Τραπέ
ζης, για παράνομες συναλλαγές, πράξεις και για
απόκρυψη ή καταστροφή στοιχείων.
ΕΛΟΣ, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας δεν
πρόκειται να πιστοποιήσει ότι έγινε αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης Κρήτης κατά 2
δισ. δρχ. με εισαγωγή συναλλάγματος, καθώς, όπως
αποδεικνύεται, η αύξηση ήταν λογιστική και όχι
πραγματική.

Τ

Αημήτρης ΙΙετνχάκης
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