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Ε
πέστρεψα στον στίβο των επιχειρήσε-
ων, δυνατός και αποφασισµένος. Τώ-
ρα είναι η ευκαιρία για επενδύσεις µε 

προοπτικές. Πρέπει να πιάσουµε αµέσως δου-
λειά...».

Με τα λόγια αυτά κινητοποίησε επιχειρηµατί-
ες που συνδέονται µε εµπορικά λιµάνια της Κα-
βάλας ο πάλαι ποτέ ισχυρός τραπεζίτης Γιώρ-
γος Κοσκωτάς, αναζητώντας το κατάλληλο λι-
µάνι προκειµένου να εγκαταστήσει αποθήκες 
σιτηρών στον νοµό.

Ο Γ. Κοσκωτάς µοιράζει τον χρόνο του ανά-
µεσα στο γραφείο του στα βόρεια προάστια και 
στη Βουλγαρία, όπου τα τελευταία χρόνια έχει 
εγκαταστήσει το «στρατηγείο» του. Εκεί δρα-
στηριοποιείται στον τοµέα της παροχής χρη-
µατοοικονοµικών και συµβουλευτικών υπηρε-
σιών, προσφέροντας επενδυτικές συµβουλές 
και εκπονώντας σχέδια για ασφαλή και επικερ-
δή επένδυση των κεφαλαίων τους τόσο σε Ελ-
ληνες όσο και σε Ευρωπαίους επιχειρηµατίες.

Πράγµατι, ο 63χρονος πλέον επιχειρηµατί-
ας, που άφησε πίσω του για πάντα το «σκάν-
δαλο Κοσκωτά», φαίνεται πως χτύπησε «φλέ-
βα χρυσού» µε επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται µε µεταφορές σιτηρών από λιµάνια της 
Ρουµανίας και της Βουλγαρίας προς χώρες της 
Μέσης Ανατολής. Χαρακτηριστικά παραδείγ-
µατα αποτελούν τα βουλγαρικά λιµάνια του 
Μπουργκάς και της Βάρνας, αλλά και το ρου-
µανικό λιµάνι της Κωνστάντζας, το οποίο απο-
τελεί τον κορυφαίο προµηθευτή της κρατικής 
υπηρεσίας σιτηρών της Αιγύπτου. Στα λιµάνια 
αυτά κατασκευάστηκαν νέα σιλό και τερµατι-
κά για να χειριστούν την αυξανόµενη ροή σιτη-
ρών προς την Αίγυπτο, γεγονός που εκτόξευσε 
τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του Γ. Κο-
σκωτά, επαληθεύοντας παράλληλα τις συµβου-
λές του προς όλους όσοι επένδυσαν στις καινο-
τόµες ιδέες του.

«Ηρθε ο πρόεδρος...»  
Με τα δεδοµένα αυτά, η παρουσία του Γ. Κο-
σκωτά στην Καβάλα, όπως εκµυστηρεύτηκε ο 
ίδιος σε συνοµιλητή του, αποτελούσε «ώριµη 
επενδυτική κίνηση µε µεγάλες προοπτικές για 
την πόλη και το λιµάνι», αλλά και δεν άργησε 
να γίνει από τους µυηµένους σύνθηµα: «Ηρθε 
ο πρόεδρος!». 

Τον Γ. Κοσκωτά υποδέχθηκε γνωστός εργο-
λάβος της Νέας Περάµου, στον οποίο ο άλλοτε 
πρόεδρος του Ολυµπιακού ανέπτυξε τις προδι-
αγραφές των εγκαταστάσεων που επιθυµούσε. 
«Θανάση, ο όµιλος των επιχειρηµατιών που εκ-
προσωπώ αναζητεί λιµενικές εγκαταστάσεις µε 
σιλό ή που να έχουν τη δυνατότητα να φιλο-
ξενήσουν µεγάλους αποθηκευτικούς χώρους. 
Θέλω να τις δω από κοντά...».

Μετά την αναλυτική παρουσίαση των δεδο-
µένων, ξεκίνησαν για να διαπιστώσουν από κο-
ντά το δυναµικό των εγκαταστάσεων. Το ενδια-
φέρον τους στράφηκε στον χώρο του λιµανιού 
των Ελευθερών, που απέχει 17 χιλιόµετρα από 
την Καβάλα και διαθέτει εγκαταστάσεις που 
θα χρησιµοποιούνταν ως αποθήκες σιτηρών. 

Πρόκειται για µύλους στην είσοδο της γειτο-
νικής περιοχής της Νέας Περάµου, ιδιοκτησί-
ας του άλλοτε δηµάρχου Ελευθερών Χαράλα-
µπου Χρυσανίδη. Η προοπτική αυτή αποτέλε-
σε την αφορµή οι δύο άντρες να συναντηθούν 
και να συζητήσουν για πολλή ώρα το ενδεχό-
µενο συνεργασίας.

Αλλωστε οι οιωνοί ήταν καλοί, καθώς ο κ. Χρυ-
σανίδης φέρεται να έχει εγκαταλείψει προς το 
παρόν τα σχέδιά του για µετατροπή του χώρου 
σε πολυτελές ξενοδοχειακό κατάλυµα, το οποίο 
θα διαχειριζόταν ο γιος του, µε ανάλογες σπου-
δές στις τουριστικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

«Εχω επιστρέψει στον επιχειρηµατικό στίβο 
και είµαι πολύ ευτυχισµένος γι’ αυτό. Πρέπει 
να στρέψουµε τη δράση µας στο µέλλον και 
να επενδύσουµε σε ευκαιρίες. Μία από αυτές 
τις ευκαιρίες είναι η µεταφορά σιτηρών και η 
αποθήκευσή τους», είπε µεταξύ άλλων στον συ-
νοµιλητή του ο Γ. Κοσκωτάς.

Ωστόσο, το deal «σκάλωσε» στο αβαθές λι-
µάνι των Ελευθερών, µιας και τα «Panamaxes» 
και τα άλλα πλοία ξηρού φορτίου πιάνουν µό-
νο σε προβλήτες βαθέων υδάτων, όπως το λι-
µάνι της Κωνστάντζας, τις οποίες το ελληνικό 
λιµάνι δεν διέθετε.

Η «αναποδιά», πάντως, δεν αποθάρρυνε τον 
Γ. Κοσκωτά, που έστρεψε το ενδιαφέρον του σε 
εναλλακτικές λύσεις, ξεκινώντας λίγο αργότερα 
συζητήσεις µε επιχειρηµατίες για αποθήκες στο 
νέο λιµάνι «Φίλιππος Β’», στη Νέα Καρβάλη Κα-
βάλας. Μάλιστα, οι συγκεκριµένες εγκαταστά-
σεις έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλ-
λων επενδυτών, χωρίς όµως µέχρι στιγµής να 
έχει οριστικοποιηθεί κάποια σηµαντική συµφω-
νία. «∆εν τελειώσαµε, έτσι είναι οι επιχειρήσεις 
και οι συνεργασίες. Εχουν δυσκολίες, αλλά πά-
ντα βρίσκεται η πιο γόνιµη λύση...», τόνισε, πριν 
αναχωρήσει για την Αθήνα από το αεροδρόµιο 
της Χρυσούπολης, δίνοντας την υπόσχεση ότι 
θα επιστρέψει πολύ σύντοµα για την οριστικο-
ποίηση του πλάνου που έχει σχεδιάσει.

Ο Σταύρος 
Η παρουσία του Γ. Κοσκωτά στην Καβάλα συ-
ζητήθηκε στον επιχειρηµατικό κόσµο της πόλης, 
ενώ ενδιαφέρον προκάλεσαν και οι φήµες που 
ήθελαν και τον αδελφό του Σταύρο Κοσκωτά 
να επισκέπτεται το ίδιο διάστηµα την περιοχή, 

Ο 63ΧΡΟΝΟΣ 
πλέον επιχειρη-
ματίας, που άφησε 
πίσω του για πάντα 
το «σκάνδαλο 
Κοσκωτά», 
φαίνεται πως 
χτύπησε «φλέβα 
χρυσού» με 
επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται 
στις μεταφορές 
σιτηρών από 
λιμάνια της 
Ρουμανίας και της 
Βουλγαρίας προς 
χώρες της Μέσης 
Ανατολής
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Η επιστροφή 
του Κοσκωτά 

Ο γνωστός από το 
πολύκροτο σκάνδαλο 
επιχειρηµατίας έχει 
εγκαταστήσει το 
«στρατηγείο» του 
στη Βουλγαρία και 
ετοιµάζεται να επεκτείνει 
τη δραστηριότητά του 
στην Ελλάδα. Τι έκανε 
στην Καβάλα και ποιους 
συνάντησε

τον οποίο µάλιστα φέρεται να συνόδευαν ενδιαφερόµενοι επιχει-
ρηµατίες. Την παρέα εντόπισαν τοπικοί παράγοντες να απολαµβά-
νει σε ταβέρνα της Νέας Περάµου θαλασσινούς µεζέδες, αλλά δεν 
αποκλείεται να τον... µπέρδεψαν µε τον ίδιο τον Γ. Κοσκωτά, µιας 
και εναντίον του Σταύρου είχε εκδοθεί το 1990 ένταλµα σύλληψης 
για αδικήµατα που πλέον έχουν παραγραφεί, ενώ τα τελευταία 25 
χρόνια βρισκόταν στο εξωτερικό.

Γιορτές µε τα παιδιά 
Ο Γ. Κοσκωτάς µοιράζει τον χρόνο του ανάµεσα στα επαγγελµατικά 
του ταξίδια και σε εκείνα που κάνει για να δει µέλη της οικογένειάς 
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του. Αν και δημοσιεύματα τον εμφανίζουν κα-
τά καιρούς να χωρίζει από τη σύζυγό του Κά-
θι, οι δυο τους διατηρούν πολύ καλές σχέσεις. 
Ο 63χρονος επιχειρηματίας την επισκέπτεται 
τακτικά στις ΗΠΑ όπου διαμένει με τους δύο 
γιους και τη μία του κόρη, ενώ τα δύο άλλα παι-
διά διαμένουν και εργάζονται στην Αθήνα. Ο 
Γ. Κοσκωτάς που αποφυλακίστηκε το 2001 συ-
νάντησε για πρώτη φορά και πάλι την Κάθι μό-
λις τον Απρίλιο του 2010, μετά την άρση των 
περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί. 
Τότε είχε πετάξει στο Λονγκ Αϊλαντ όπου δια-
μένει η αγαπημένη του σύζυγος, προκειμένου 
η οικογένεια να σμίξει ξανά.  

Εκείνα τα χρόνια ήταν και τα πιο δύσκολα 
για τον Γ. Κοσκωτά, που αναζητούσε μετά την 
αποφυλάκισή του «στέγη» για τα επιχειρηματι-
κά του σχέδια. Φίλοι της οικογένειας υποστηρί-
ζουν πως καθοριστική ήταν η συμβολή της Κά-
θι, που τον ενθάρρυνε και του έδωσε κουρά-
γιο. «Μην τα παρατάς. Οι επιχειρήσεις είναι η 
ζωή σου και οφείλεις να πετύχεις. Εχεις καθή-
κον απέναντι στον εαυτό σου και στην οικογέ-
νειά σου», του είπε.    

Ηταν η εποχή που η πρώτη του επιχειρηματι-
κή προσπάθεια στο real estate δεν είχε ευοδω-
θεί, όπως και η ενασχόλησή του με τα ναυτιλια-
κά που δεν είχε αποδώσει όσο ο ίδιος θα ήθε-
λε, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει τα γραφεία 
του στο κτίριο της οδού Φλέσσα στον Πειραιά. 

Φαίνεται, λοιπόν, πως η «προτροπή» της Κάθι 
και το δαιμόνιο μυαλό του Κοσκωτά τον οδήγη-
σαν στον τομέα των χρηματοοικονομικών που 
τον «απογείωσε» στη γειτονική Βουλγαρία, με 
διεθνή μάλιστα πελατεία.

Αυτές τις ημέρες ο Γ. Κοσκωτάς επέστρεψε και πάλι στην 
Αθήνα, όπου το πρώτο πρόσωπο που συνάντησε ήταν η 
κόρη του, ενώ δεν αποκλείεται ο ίδιος να περάσει τις γιορ-
τές στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας με μέλη της οικογένειάς 
του, όπως έχει κάνει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. 

Πάντως, όσοι τον συναντούν, κάνουν λόγο για έναν 
«ήρεμο χαρακτήρα, ανοιχτόκαρδο, που έχει επιλέξει να 
διατηρεί χαμηλούς τόνους και να αποφεύγει τη δημοσι-
ότητα. Οταν δεν εργάζεται ή ταξιδεύει, συναντά τους φί-
λους του σε ταβερνάκια ή αθλείται κάνοντας μακρινούς 
περιπάτους». Ωστόσο, τα ίδια πρόσωπα δεν παραλείπουν 

να τονίζουν τη μεγάλη του αγάπη για τους «ερυ-
θρόλευκους», τους οποίους παρακολουθεί από 
την τηλεόραση, είτε βρίσκεται στην Ελλάδα είτε 
στη Βουλγαρία. «Το γήπεδο πάντως και το κα-
λό θέαμα δεν τα αποχωρίζεται», μας είπε γνω-
στός Ελληνας επιχειρηματίας, που στις 31 Αυ-
γούστου τον διέκρινε σε διπλανή σουίτα του 
σταδίου «Βασίλ Λέφσκι» της Σόφιας να παρα-
κολουθεί τη συναρπαστική νίκη της Βουλγαρί-
ας επί της Σουηδίας με 3-2, παρέα με Βούλγα-
ρους επιχειρηματίες...   

η παρουσια του Γ. Κοσκωτά 
στην Καβάλα, όπως 
εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος σε 
συνομιλητή του, αποτελεί 
«ώριμη επενδυτική κίνηση με 
μεγάλες προοπτικές για την 
πόλη και το λιμάνι»


