
K O U R I S  M E D I A  G R O U P

Ταύρος, 10 Δεκεμβρίου 1997

Προς τον Αξιότιμο 
Πρόεδρο της Κυβέρνησης, 
κύριο Κωνσταντίνο Σημίτη. 
Μέγαρο Μαξίμου.
Ενταύθα.

Κύριε Πρόεδρε,

Λυπάμαι που για δεύτερη φορά αναγκάζομαι να σας υπενθυμίσω την υπόσχεσή σας, 
που μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί, στην παράκλησή μου, να δώσετε εντολή στην 
Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο να διενεργήσει 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, προκειμένου να διαπιστωθεί ΠΟΙΟΙ ΕΔΩΣΑΝ ΕΝΤΟΛΗ 
στον προηγούμενο διοικητή της Εθνικής Τράπεζας να επιχειρήσει την οικονομική 
καταστροφή του Συγκροτήματος μας για καθαρά ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, 
εμπορευόμενους από συγκεκριμένα πρόσωπα, κυβερνητικά και παρακυβερνητικά.

Το γεγονός ότι οι εταιρίες μας κατάφεραν και ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ την κρίση που μας 
δημιούργησε μια κρατική τράπεζα και εξόφλησαν ΟΛΕΣ τους τις υποχρεώσεις, σε 
αντίθεση με άλλες εκδοτικές και τηλεοπτικές επιχειρήσεις της χώρας που οφείλουν 
πάνω από ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ δραχμές, αποδεικνύει το ΔΟΛΟ 
και την ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ της προηγούμενης διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας και την 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της πολιτείας να αποκαλύψει την ΑΛΗΘΕΙΑ και να αποδώσει 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

Γιατί, δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, εξαιτίας της αθλιότητας της Εθνικής Τράπεζας εκτός 
του ότι κινδύνευσε να τιναχθεί στον αέρα ένα υγιές και χρήσιμο για τον τόπο 
συγκρότημα στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εξακολουθούν να 
ταλαιπωρούνται καθημερινά οι επιχειρήσεις μας λόγω της ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ που 
υπέστη η πίστις μας στην ελληνική και ξένη αγορά, η οποία δυστυχώς δεν φρόντισε 
ακόμα η σημερινή διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας να ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ πλήρως, 
γεγονός που μας έχει προξενήσει και προξενεί συνεχώς ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, αφού οι επιχειρήσεις μας δεν μπορούν να προεξοφλήσουν 
στις τράπεζες ούτε κρατικές συμβάσεις που έχουν υπογράψει, όπως γίνεται με όλες 
τις επιχειρήσεις στη χώρα, ακόμα και με αυτές που οφείλουν δεκάδες 
δισεκατομμύρια.

Με τιμή,
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