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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Δ
ιαλέγετε και παίρνετε... Για τους οπαδούς του ΠΑ-
ΣΟΚ η τριετία 1989 - 1992 έμεινε στην ιστορία 
ως «Βρώμικο ‘89», καθώς θεωρούν σκευωρία την 
προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας και του ενιαίου 

Συνασπισμού να διερευνήσουν και να αποδώσουν ευθύ-
νες για τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και 
ιδιαίτερα για το σκάνδαλο Κοσκωτά. Αντίθετα, για τους 
νεοδημοκράτες ήταν μια προσπάθεια με αγνά κίνητρα για 
την κάθαρση της πολιτικής ζωής από τα δεινά που είχε 
σωρεύσει η οκταετής κυβερνητική θητεία του ΠΑΣΟΚ 
(1981 - 1989). Ως συνήθως, η αλήθεια βρίσκεται κάπου 
στη μέση.
Από τα μέσα του 1988 η χώρα βρισκόταν στον αστερισμό 
του σκανδάλου Κοσκωτά, του νεαρού τραπεζίτη, που ήλθε 
από το πουθενά για να δημιουργήσει μια μικρή αυτοκρα-
τορία στον τραπεζικό και εκδοτικό χώρο. Εναντίον του 
είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για κατάχρηση δισεκατομμυ-
ρίων δραχμών (19 Οκτωβρίου 1988) και όλοι περίμεναν 
την έκδοσή του στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ, όπου είχε δι-
αφύγει και συλληφθεί.
Βασικός στόχος της αντιπολίτευσης και του Τύπου ήταν 
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Υπουργός Δικαιο-
σύνης, Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, που κατηγορείτο ότι 
εμπόδιζε τον έλεγχο της Τράπεζας Κρήτης. Αντιδράσεις 
υπήρξαν και στο κυβερνητικό στρατόπεδο, με κορυφαία 
στελέχη (Γ. Παπανδρέου, Κ. Σημίτης) να ζητούν δικαστι-
κή διερεύνηση της υπόθεσης.
Μέσα σε αυτή την όζουσα ατμόσφαιρα έγιναν οι εκλο-
γές της 18ης Ιουνίου 1989. Η ΝΔ, παρότι επικράτησε 
του ΠΑΣΟΚ με πέντε ποσοστιαίες μονάδες (44,25% ένα-
ντι 39,15%), δεν κατόρθωσε να σχηματίσει αυτοδύναμη 
κυβέρνηση, λόγω του εκλογικού συστήματος, που είχε 
κόψει και ράψει στα μέτρα του το ΠΑΣΟΚ. Μητσοτάκης, 
Φλωράκης και Κύρκος αποφάσισαν την 1η Ιουλίου 1989 
τη δημιουργία μιας φιλελευθερο-κομμουνιστικής κυβέρ-
νησης συνεργασίας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Συνα-
σπισμού, η οποία δημιούργησε αίσθηση και συζητήθηκε 
παγκοσμίως. Το νέο κυβερνητικό σχήμα υπό τον Τζαννή 
Τζαννετάκη θα ήταν βραχύβιο και θα είχε διπλό στόχο: 
τη δρομολόγηση των διαδικασιών της κάθαρσης και την 
προετοιμασία αδιάβλητων εκλογών βάσει του ισχύοντος 
εκλογικού νόμου.
Το εναρκτήριο λάκτισμα της λεγόμενης «κάθαρσης» δό-
θηκε στις 7 Ιουλίου 1989, όταν 144 βουλευτές της Νέας 
Δημοκρατίας κατέθεσαν πρόταση κατά του Ανδρέα Πα-
πανδρέου και άλλων πέντε υπουργών του ΠΑΣΟΚ, για 
παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, παραβλέ-
ποντας τη σύσταση του Κωνσταντίνου Καραμανλή ότι «οι 
πρωθυπουργοί πηγαίνουν στα σπίτια τους». Την πρόταση 
των βουλευτών της ΝΔ δεν υπέγραψαν, αλλά υποστήρι-
ξαν στη Βουλή, οι βουλευτές του Συνασπισμού. Στις 18 
Ιουλίου η ολομέλεια του κοινοβουλίου αποφάσισε την 
παραπομπή των κατηγορουμένων σε δωδεκαμελή προα-
νακριτική επιτροπή, για να διερευνηθούν οι ευθύνες τους 
στο σκάνδαλο Κοσκωτά. Στη σχετική ψηφοφορία 171 
βουλευτές ψήφισαν υπέρ της παραπομπής, 121 κατά, 1 
παρών, ενώ βρέθηκαν και 3 άκυροι ψήφοι.
Το «κυρίως πιάτο» των παραπομπών σερβιρίστηκε στις 
27 Σεπτεμβρίου 1988, όταν η Βουλή αποφάσισε να πα-
ραπέμψει εκ νέου στο Ειδικό Δικαστήριο για το σκάνδαλο 
Κοσκωτά, αυτή τη φορά, τον Ανδρέα Παπανδρέου μαζί 
τους υπουργούς της κυβέρνησής του Αγαμέμνονα Κου-
τσόγιωργα, Γεώργιο Πέτσο, Παναγιώτη Ρουμελιώτη και 
Δημήτρη Τσοβόλα.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου κατηγορήθηκε για το αδίκημα 
της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και το αδίκημα της πα-
θητικής δωροδοκίας για τη συμμετοχή του στο σκάνδαλο 
Κοσκωτά. Για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απι-
στία, 166 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της παραπομπής και 
121 κατά, ενώ για τα αδικήματα της παθητικής δωροδο-
κίας ψήφισαν 165 υπέρ και 121 κατά. Υπερασπιζόμενος 
τον εαυτό του στη Βουλή, ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδέ-

χθηκε την πολιτική του ευθύνη για το σκάνδαλο Κοσκω-
τά, αλλά αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έφερε ποινικές 
ευθύνες, χαρακτηρίζοντας τις παραπομπές ως πολιτική 
δίωξη, με στόχο την πολιτική εξόντωση του ιδίου και του 
ΠΑΣΟΚ.
Η συγκυβέρνηση ΝΔ - Συνασπισμού έλαβε τέλος στις 7 
Οκτωβρίου, αφού ολοκλήρωσε το έργο των παραπομπών. 
Προκηρύχθηκαν εκλογές για τις 5 Νοεμβρίου 1989, αλλά 
και πάλι δεν προέκυψε αυτοδύναμη κυβέρνηση (ΝΔ 
46,2%, ΠΑΣΟΚ 40,7%). Μετά τις αποτυχημένες διερευ-
νητικές εντολές σχηματίστηκε οικουμενική κυβέρνηση 
υπό την υπέργηρο οικονομολόγο Ξενοφώντα Ζολώτα. Το 
κυβερνητικό σχήμα υπονόμευσε εξ αρχής ο Κωνσταντί-
νος Μητσοτάκης, προκειμένου να στηρίξει τη θέση του 
ότι τα σχήματα συνεργασίας ήταν αναποτελεσματικά και 
ότι απαιτείτο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Η οι-
κουμενική κατέρρευσε, όταν απέτυχε να εκλέξει Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας και προκηρύχθηκαν νέες εκλογές για τις 
8 Απριλίου 1990.
Η Νέα Δημοκρατία και πάλι δεν κατέκτησε την αυτοδυνα-
μία, αν και συγκέντρωσε το 46,88% των ψήφων. Χρειά-
στηκε η προσχώρηση του μοναδικού βουλευτή της ΔΗ-
ΑΝΑ Θεόδωρου Κατσίκη για να σχηματιστεί ο μαγικός 
αριθμός 151, που έδινε την αυτοδυναμία στον Κωνστα-
ντίνο Μητσοτάκη. 
Στις 11 Μαρτίου 1991 άνοιξε η αυλαία για τη μεγάλη 
δίκη του σκανδάλου Κοσκωτά, χωρίς την παρουσία του 
Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος αρνήθηκε να συμμετάσχει 
στην ακροαματική διαδικασία και του Παναγιώτη Ρουμε-
λιώτη, που εκείνη την περίοδο ήταν ευρωβουλευτής και 
η Ευρωβουλή δεν συναίνεσε στην άρση της ασυλίας. Στο 
εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισαν μόνο ο Αγαμέμνων 
Κουτσόγιωργας, ο Γεώργιος Πέτσος και ο Δημήτρης Τσο-
βόλας. Το Ειδικό Δικαστήριο (Υπουργοδικείο), που συ-
νεδρίασε στο κτίριο του Αρείου Πάγου, αποτελείτο από 
13 αρεοπαγίτες και προέδρους εφετών υπό την προεδρία 
του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Βασίλη Κόκκινου. Ρόλο 
εισαγγελέα έπαιζαν τρεις βουλευτές (Νίκος Κωνσταντό-
πουλος, Νίκος Κατσαρός και Κώστας Κωνσταντινίδης). Η 
δίκη μπήκε σε κάθε σπίτι, καθώς μεταδόθηκε απευθείας 
από την ΕΡΤ και για πρώτη φορά οι Έλληνες είδαν τους 
ανώτερους δικαστές με την επίσημη στολή τους (τήβεννο, 
καπελάκι και άσπρο γουνάκι για τον πρόεδρο).
Η πορεία της δίκης επιφύλασσε μια απροσδόκητη εξέ-
λιξη, καθώς τον Απρίλιο του 1991 πέθανε, έπειτα από 
εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη μέσα στην αίθουσα 
του δικαστηρίου, ο Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, ο οποίος 
κατά πολλούς ήταν ο άνθρωπος - κλειδί για τη διαλεύκαν-
ση της υπόθεσης. Η δίκη έχασε το ενδιαφέρον της, αφού 
οι μάρτυρες που κατέθεσαν κατά του Ανδρέα Παπανδρέ-
ου θεωρήθηκαν αναξιόπιστοι από το δικαστήριο, καθώς 
περιέπεσαν σε αντιφάσεις και δεν προσκόμισαν κάποιο 
στοιχείο ικανό για την καταδίκη του. 
Η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου εκδόθηκε στις 16 
Ιανουαρίου 1992. Με ψήφους 7 προς 6, ο Ανδρέας Πα-
πανδρέου κηρύχθηκε αθώος, ενώ στον Δημήτρη Τσοβό-
λα επεβλήθη ποινή φυλάκισης δυόμιση ετών και τριετή 
στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και στον Γεώρ-
γιο Πέτσο φυλάκιση 10 μηνών και διετή στέρηση των 
πολιτικών του δικαιωμάτων για μια απλή πολεοδομική 
παράβαση. Στις 26 Νοεμβρίου 1993, η Βουλή με απόφα-
σή της είχε συγκατατεθεί στην απονομή χάριτος και την 
άρση των έννομων συνεπειών της καταδίκης του Δημή-
τρη Τσοβόλα.

«Βρώμικο ‘89» ή «Κάθαρση»
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1492 Η πρώτη γραμματική της 
ισπανικής γλώσσας παρουσιά-
ζεται από τη βασίλισσα Ισαβέλα.
1605 Το πρώτο βιβλίο του Δον 
Κιχώτη κυκλοφορεί στη Μαδρί-
τη.
1920 Αρχίζει η Ποτοαπαγόρευση 
στις ΗΠΑ.
1947 Ο Ιάννης Ξενάκης υποστη-
ρίζει την πτυχιακή του εργασία 
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο, με θέμα το οπλισμένο 
σκυρόδεμα.
1974 Κυκλοφορεί το μυθιστό-
ρημα του Πίτερ Μπέντσλι Jaws 
(Στα σαγόνια του καρχαρία), που 
μεταφέρθηκε λίγο αργότερα 
από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ στη 
μεγάλη οθόνη.
1992 Το Ειδικό Δικαστήριο 
εκδίδει την ετυμηγορία του 
για το σκάνδαλο της Τράπεζας 
Κρήτης. Ο Ανδρέας Παπανδρέ-
ου αθωώνεται με ψήφους 7-6, 
ενώ καταδικάζονται ο Δημήτρης 
Τσοβόλας σε φυλάκιση 2,5 ετών 
και ο Γιώργος Πέτσος σε φυλά-
κιση 12 μηνών.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1853 Αντρέ Μισελέν, γάλλος 
κατασκευαστής ελαστικών, 
ιδρυτής της φερώνυμης βιο-
μηχανίας ελαστικών Michelin. 
(Θαν. 4/4/1931)
1902 Έρικ Λίντελ, σκωτσέζος 
αθλητής του στίβου, χρυσός 
ολυμπιονίκης στο Παρίσι το 
1924. Το επίτευγμά του στα 
400 μέτρα αποτέλεσε το κύριο 
θέμα της ταινίας Οι δρόμοι της 
φωτιάς. Πέθανε αιχμάλωτος σε 
γιαπωνέζικο στρατόπεδο συγκε-
ντρώσεως. (Θαν. 21/2/1945)
1932 Νταϊάν Φόσεϊ, αμερικανίδα 
ζωολόγος, που αφιέρωσε τη 
ζωή της στη μελέτη των γορι-
λών. Την ιστορία της τη μάθαμε 
από την ταινία Γορίλες στην 
Ομίχλη. (Θαν. 26/12/1985)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1794 Έντουαρντ Γκίμπον, 
γνωστός στην Ελλάδα και ως 
Γίββων, βρετανός ιστορικός, 
συγγραφέας του μνημειώδους 
έργου Η Ιστορία της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. (Γεν. 27/4/1737)
1998 Δημήτρης Χορν, ηθοποιός. 
(Γεν. 9/3/1921)
2008 Δημήτρης Λέτσιος, 
πρωτοπόρος φωτογράφος από 
τον Βόλο. Οι φωτογραφίες του 
επικεντρώνονται στα τοπία, το 
βουνό, τη θάλασσα, ιδιαίτερα 
στον θεσσαλικό κάμπο, αλλά και 
στον άνθρωπο, στον εργασιακό 
μόχθο, ενώ ιδιαίτερη θέση στη 
δουλειά του έχει η γυναίκα. 
(Γεν. 1910)


