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Η 7ετία Τσουκάτου-Χριστοφορ
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Τσουκάτος e/m 28/6 ref. βιογραφικό ΧΟ ί 
συννενοηθήκαμε στο τηλέφωνο 
Ο  κος Χόβολος ενδιαφέρεται για τη θέση I 
ΛΟ ΓΙΣΜ ΙΚΟ Υ
Σε παρακαλώ να το δώσεις στον κο Χριστοφοράι 
Αν έχεις κάποιο νέο , πάρε με στο 210-3303085. 
Ευχαριστώ πολύ.
Ισμήνη.

Κατερίνα, σου στέλνω το βιογραφικό όπως
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Μερικές από tis 22 
φορέΐ που αναφέρεται 
το όνομα του θ. 
Τσουκάτου στα 
ημερολόγια του Mix. 
Χριστοφοράκου. Σε 
μερικά από τα 
αποσπάσματα 
διακρίνεται και το 
όνομα του Κ. Γείτονα

Τσουνάμι Τσουκάτου κατα
κλύζει το αρχείο Χριστοφο- 
ράκου. Δεκάδε$ εγγραφέ$ 
στα ημερολόγια του M iste r 
Siemens φανερώνουν εντατι
κές, αλλά και δ ιαχρονικές ε
παφές του θ. Τσουκάτου με 
τον Μιχάλη Χριστοφοράκο.

Tns ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ

Καί μάλιστα σε μια πε
ρίοδο που ο πρώτος, ε
κτός από «στρατηγός» 

του Κ. Σημίτη, ήταν και βου
λευτής Επικράτειας του 
ΠΑΣΟΚ, και ο δεύτερος φρό
ντιζε να χρηματοδοτεί τα 
κόμματα με τα μυστικά κον
δύλια της Siemens.

Στενή σχέση
Στο αρχείο Χριστοφορά- 

κου, που περιέχεται στη δι
κογραφία, υπάρχουν τουλά
χιστον 22 εγγραφές στο όνο
μα «Τσουκότος», αλλά και 
παραστατικά που καλύπτουν 
τη χρονική περίοδο από το 
1999 μέχρι και το 2θο6. Ολα 
μαρτυρούν μια στενή διμερή 
σχέση (Τσουκάτου - Χριστο- 
φοράκου) η οποία επιτρέπει 
στον Θ. Τσουκότο να ζητάει 
εξοπλισμό, αθλητικές χορη
γίες, διορισμούς από τον τότε 
ισχυρό της Siem ens, ενώ του 
στέλνει και προσωπικό κλει
στούς φακέλους που του πα- 
ραδίδονται.

Αν όλα αυτό δεν βρίσκο
νταν στη δικογραφία, θα υ
πήρχε πλήρες σκότος για την 
πολυετή αυτή σχέση, που κα
λύπτει και πολλά από τα κρί
σιμα χρόνια της ερευνώμενης 
περιόδου, ως προς τη διακί
νηση του μαύρου πολιτικού 
χρήματος της Siem ens σε 
κόμματα ή σε μεμονωμένους 
πολιτικούς.

Ανέφερε μόνο δύο
Ο 4ος Ειδικός Ανακριτής 

δεν ασχολήθηκε με το αρχείο 
Χριστοφοράκου και ο Θ. 
Τσουκότος κατά την απολο
γία του (1-7-2009) αναφέρεται 
μόνο σε δύο επαφές του- συ
ναντήσεις με τον Μ. Χριστο- 
φορόκο, στις 20/10/1998 και 
στις 15/12/1998. Τίποτε άλλο.

Μάλιστα, ο θ . Τσουκότος 
υποστηρίζει ενώπιον του α
νακριτή ότι η πρώτη επαφή

με τον Μ. Χριστοφοράκο έγι
νε από τηλεφώνημα ενός δια
φημιστή που τον γνώριζε ε
πειδή έκανε διαφημίσεις σε 
κόμματα και έχει και μια ε
ταιρεία δημόσιων σχέσεων, 
την ϋ ϋ Β , τον Χρήστο Παπα- 
πολύζο. Ο τελευταίος αιιή- 
θηκε να με επισκεφθούν με 
τον Χριστοφοράκο στο γρα
φείο μου στο ΠΑΣΟΚ, υπο
στηρίζει ο Θ. Τσουκότος, ζη
τώντας ο «προξενητής»-δια- 
φημιστής να κληθεί ως μάρ
τυρας του, ενώ ο ανακριτής 
δεν μπήκε στον κόπο να ρω
τήσει αν μπλέχτηκαν και δια
φημιστικά τα κονδύλια της 
εϊθπίθηβ και του κόμματος.

Ετσι όλα έμειναν στο ι  εκατ. 
μάρκα, που η δίθπίθΓη το 
1999 -λίγους μήνες μετά τις 
δύο επαφές- αποδέσμευσε υ
πέρ του ΠΑΣΟΚ σε λογαρια

σμό στην Ολλανδία του κ. Πι- 
ταούλη, που ήξερε ότι διευκό
λυνε άλλο φίλο του, τον κ. 
Βίο. Το ποσό αυτό «εισήχθη» 
σπασμένο σε μικρότερα ποσά, 
πέρασε από λογαριασμούς φί
λων και, όπως υποστηρίζει ο 
Θ. Τσουκότος, παραδόθηκε 
στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ.

Ομως οι επαφές Τσουκάτου 
- Χριστοφοράκου εντατικοποι- 
ήθηκαν από το 1999 και μετά.

Ειδικότερα:
Ο Από τον Φεβρουάριο μέ
χρι και τον Σεπτέμβριο του 
1999 , στο ημερολόγιο της Γε
νικής Διεύθυνσης της 
δίθπίθηε υπάρχουν τουλάχι
στον επτά σημειώσεις επα
φών του Θ. Τσουκάτου, που 
κάποιες από αυτές παραπέ
μπουν και σε διευθετήσεις 
συναντήσεων με τον Μιχ. 
Χριστοφοράκο.

Θ  Στις ίο  Ιουνίου 1999 κατα
γράφεται η ώρα ΐ5 .ο ο  
ΠΑΣΟΚ/Ζωή.
Θ  Το 2000 στο ημερολόγιο 
Χριστοφοράκου εμφ ανίζο
νται και πάλι εγγραφές μετα
ξύ Απριλίου και Δεκεμβρίου. 
Σε μία από αυτές αποτυπώνε- 
ται αίτημα Τσουκάτου για τη
λεφωνικό κέντρο, ενώ σημει
ώνονται και τα τηλέφωνα τό
τε συνεργάτη του που φρο
ντίζει το σχετικό θέμα.
Θ Το 2001 μεταξύ των όσων 
ζητούσαν τον Χριστοφοράκο 
και πάλι ο Θ. Τσουκότος με 
σημειώσεις στον Νοέμβριο 
μήνα, όταν τότε το γραφείο 
της κυρίας Ντάρας Μπακο- 
γιόννη ρύθμισε το αίτημά της 
για την απόκτηση πλυντηρί- 
ου-στεγνωτηρίου από τη 
δίεπίθηε. Ο Θ. Τσουκότος α-

φήνει το τηλέφωνο του πολι
τικού του γραφείου για επι
κοινωνία.
Θ Το 2003 (ΐ4/ι) στο ημερο
λόγιο Χριστοφοράκου γράφε
ται: «Τσουκότος / ΠΑΣΟΚ 
προσωπικό φάκελο για σας». 
Σε άλλη σημείωση κάτω από 
«laptop Μητσοτάκη» αναφέ- 
ρεται επαφή-κλήση Τσουκά
του (ΐ3 και 19 Φεβρουάριου 
2003 ).

Για το Κυπριακό!
Στις 8/4/2003 ο Θ. Τσουκά- 

τος με φαξ ζητάει από τον Χρι- 
στοφορόκο «χορηγία Αθλητι
κής Λέσχης Φιλάθλων Αλί- 
μου», ενώ του στέλνει (4/12) 
και την ομιλία του στην Κ.Ε. 
του ΠΑΣΟΚ «για το Κυπριακό 
και τον διάλογο με την Αριστε
ρό» .Με την προσδοκία να
υπάρξει ένας δίαυλος επικοι

νωνίας μεταξύ μας», γράφει 
στον Μ. Χριστοφοράκο.
Ο  Σε άλλη εγγραφή 
(20/1/2004) και πάλι σε κλή
ση στο όνομα Τσουκάτος ανα
γράφονται «2 συστήματα + 1 
πλακέτα +1 adaptor». Είναι η 
εκλογική χρονιά (εθνικές και 
ευρωεκλογές) και οι επαφές 
του Θ. Τσουκάτου αυξάνο
νται, με κλήσεις στο γραφείο 
του Μ. Χριστοφοράκου, αλλά 
και με ευχές για το Πάσχα κ.ά. 
Ο  Ο Θόδωρος Τσουκάτος, ό
μως, συνεχίζει ακάθεκτος α
κόμα και όταν βρίσκεται ε
κτός πολιτικής. Στις 28 Ιουνί
ου 2006 στέλνει στο γραφείο 
Χριστοφοράκου το βιογραφι- 
κό ενός ενδιαφερομένου για 
τη θέση μηχανικού ανάπτυ
ξης λογισμικού, «όπως συ- 
νεννοηθήκαμε» γράφει στο 
e-m ail που απευθύνει στην
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άκου
Κατερίνα (Τσακάλου), την ο
ποία παρακαλεί «να το δώ
σεις στον κ. Χριστοφοράκο».

Ο Γείτονας
Στο ημερολόγιο Χριστοφο- 

ράκου, του 2004, υπάρχει 
καταγεγραμμένη, χειρόγρα
φα, μια διπλή σημείωση στη 
σελίδα της 3BS Μαρτίου. 
Τσουκάτος και Γείτονας μαζί. 
Η σημείωση γράφει: «Φάκε
λο Θ. Τσουκάτου, φάκελο 
Γείτονα». Η σημείωση αυτή 
καταχωρίζεται στα βιβλία της 
Siemens σε κρίσιμο πολιτικό 
χρόνο, τέσσερις ημέρες πριν 
από τις εθνικές εκλογές και 
μπορούν να την εξηγήσουν 
μόνο τα αναφερόμενα σε αυ
τήν πρόσωπα.

Ο Μ. Χριστοφοράκος έχει 
εμπλέξει το όνομα του Κώστα 
Γείτονα, μέσω της απολογίας 
του στο Μόναχο το περσινό 
καλοκαίρι, ισχυριζόμενος 
πως είναι ένα από τα πρόσω
πα που για λογαριασμό του 
ΠΑΣΟΚ έλαβαν ενισχύσεις α
πό τη Siem ens. Ο Κ. Γείτο
νας έχει αντικρούσει τους ι
σχυρισμούς του, έχει δηλώσει 
ότι στρέφεται με αγωγή ενα
ντίον του, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν 
επιφύλαξε για τον τότε υπεύ
θυνο για τα οικονομικά του 
κόμματος την ίδια μεταχείρι
ση που είχε έναντι του θ . 
Τσουκάτου και τουΤ. Μαντέ- 
λη, των οποίων ανέστειλε την 
κομματική ιδιότητα.

Το όνομα του Κ. Γείτονα 
εμφανίζεται σε σημείωση 
προγενέστερη της «διπλής» 
στις 26 Φεβρουάριου 2004, 
στη σελίδα του ημερολογίου, 
όπου καταγράφονται τα πρό
σωπα που καλούσαν το γρα
φείο Χριστοφοράκου.

Λίγους μήνες μετά, στις ι6 
Ιουλίου 2004, στο ημερολό
γιο Χριστοφοράκου καταχω
ρίζεται κλήση από Γείτονα 
και δίπλα καταγράφονται δύο 
τηλέφωνα του πολιτικού του 
γραφείου.

Το 2003 (5/3/2003 ) σε υπό
μνηση της γραμματέως του 
Μ. Χριστοφοράκου, κατα
γράφεται και το όνομα Γείτο
νας, μαζί με άλλα όπως: Κυ- 
πραίου, πρόεδρος Κ .Μ ., και 
με μια σημείωση που γράφει 
«ΚΥΣΕΑ: Σκανδαλίδης, Τσο- 
χατζόπουλος, Παπαντωνίου 
να στείλουμε 2 n o n  p a p e r » .  ♦

ΚΚΕ: Είχαμε προειδοποιήσει 
για χην αντιλαϊκή θύελλα
Ε πίθεση στην κυβέρνηση ξεκινά από σήμερα το ΚΚΕ. Η 

Αλέκα Παπαρήγα εηρόκειτο να δώσει συνέντευξη Τύ
που με θέμα «Η πάλη του ΚΚΕ για την οργάνωση των λαϊκών 
αγώνων μπροστά στην ολομέτωπη επίθεση Tns κυβέρνη- 
ons, τη Ευρωπαϊκής Evitons, του κεφαλαίου και των αστικών 
κομμάτων». Εκεί αναμενόταν να αναφερθεί otis προειδο
ποιήσει που είχε απευθύνει otous ψηφόφορουε το ΚΚΕ σχε
τικά με όσα βρίσκονται σε εξέλιξη tis τελευταίες ημέρες πριν 
αηό tis εκλογές. Είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο του ΚΚΕ για 
τη συναίνεση που ζητάει η κυβέρνηση: «θέλουν το λαό φο
βισμένο και υποταγμένο, γιατί γνωρίζουν πω5 μόνο έτσι 
μπορούν να τον μακελέψουν» αναφέρει και συνεχίζει: «Το 
ΚΚΕ, που πριν από tis εκλογές προειδοποίησε τον λαό για την 
αντιλαϊκή θύελλα που ήρθε, τώρα με την ίδια σιγουριά βε
βαιώνει τον λαό, ότι έχει δύναμη και μπορεί να αποκρούσει 
την επίθεση, αν απορρίψει τα ιδεολογήματα και tis απειλές 
ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ., Ευρωπαϊκής Ενωσης και ξεσηκωθεί για να διεκ- 
δικήσει οργανωμένα και αποφασιστικά τα δικαιώματά του».

Σχολιάζοντας δε tis δηλώ σει του υπουργού Εσωτερικών 
Γιάννη Ραγκούση, που μίλησε για κίνδυνο απώλειας Tns ε
θνικής Kupiapxias, το ΚΚΕ τόνισε: «Ξεπερνάνε κάθε όριο ε- 
μπαιγμού τα στελέχη Tns κυβέρνησης και Tns Ν.Δ., που στή
ριξαν και στηρίζουν την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμά
των στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ, να απειλούν τώρα το λαό για να 
υποταχτεί στην αντιλαϊκή θύελλα, προκειμένου να διασωθεί 
η εθνική κυριαρχία!». Και κατέληξε: «Ο πατριωτισμός των α
στικών κομμάτων ήταν και είναι τα συμφέροντα Tns αστικής 
τάξη$. Ο πατριωτισμός Tns εργατικήε τάξη$ και του λαού συν
δέεται μόνο με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και του δί
κιου tous». Θ.ΤΣ.

Τσίπρας: Κίνημα αντίστασης 
για μπλοκάρισμα των μέτρων
Σ κληρή κριτική στην κυβέρνηση και πολιτικό άνοιγμα 

στην ηγεσία του ΚΚΕ, στον κόσμο και τα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ έκανε ο Αλέξη$ Toinpas με αφορμή τα μέτρα που α
νακοίνωσε ο πρωθυπουργόε Γ ιώργοε Παπανδρέου. Προα
νήγγειλε δε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα εργαστεί σε όλη την Ελλάδα για 
να οικοδομηθεί «ένα ευρύ κίνημα αντίστασηε».

Ο Αλ-Toinpas otis δηλώσειε που έκανε χθεε το μεσημέρι, α
πευθύνθηκε επίσηε otis ηγεσίεε των συνδικαλιστικών σωμα
τείων καλώντα$ τεε να «σταθούν στο ùijios των περιστάσεων, ώ
στε η απεργία ms 10ns Φλεβάρη να είναι OTaOpôs στον αγώνα 
για το μπλοκάρισμα των μέτρων Tns ηγεσία5 του ΠΑΣΟΚ».

Σύμφωνα μετονΑλέξηΤσίπρα:
-  Η αύξηση του ορίου nAmias συνταξιοδότησα είναι μέτρο 
που παρατείνει τη ζωή των ασφαλιστικών ταμείων μόνο για 
λίγουε μήνεε. Η προτροπή για εκποίηση Tns περιουσίαε των 
ασφαλιστικών ταμείων επιστρέφεται στον κ. Παπακωνστα
ντίνου aïs απαράδεκτη.
-Τ ο  πάγωμα μισθών και η περικοπή επιδομάτων στο Δημό
σιο είναι μέτρο απολύτωε αναποτελεσματικό και άδικο. Στέλ
νει μήνυμα και στον ιδιωτικό τομέα για γενικευμένο πάγω
μα μισθών. Στραγγαλίζει την ήδη πιεσμένη αγορά, η οποία α- 
σφυκτιά.
-  Η μείωση του αριθμού και των μισθών των δημοσίων υ
παλλήλων, σε μια στιγμή που οι κοινωνικέε υπηρεσίε5 βρί
σκονται στα όρια Tns κατάρρευσηε, θα οδηγήσει στην πε
ραιτέρω απαξίωση του δημόσιου τομέα και στην εκποίηση 
του δημόσιου πλούτου.

Είπε, επίσπε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «θα αγωνιστεί για να γίνει κτή
μα του λαού και αίτημα διεκδίκησηε το εναλλακτικό σχέδιο 
Tns Αριστεράε για την έξοδο από τη κρίση» και συνέχισε: «Τώ
ρα που τελείωσαν τα επικοινωνιακά παιχνίδια και οι δραμα- 
τοποιήσεΐ5. Τώρα που έπεσαν και οι τελευταίεε μάσκε5 και οι 
προεκλογικέευηοσχέσεκεγκαταλείφθηκαν οριστικά. Τώρα 
που η κυβέρνηση επέλεξε πια να έχει npovopiaxoùs συμμά- 
xous τη Νέα Δημοκρατία και τον ΛΑ.Ο.Σ., ήρθε η ώρα Tns κοι- 
vüivias και των εργαζόμενων». Θ.ΤΣ.

Πολιτική

Ν.Δ.: Στήριξη κατά περίπτωση
Tns ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Τ ην ώρα που μαίνεται évas εσωκομματικόε 
YaAàzios πόλεμοε, με τον Αλογοσκούφη 

να καταφέρεται εναντίον των δ ιαδόχων του 
(Σουφλιά, Παπαθανασίου) για την επιδείνωση 
Tns οικονομίαε δηλώνοντα5 ότι η δική του πο
λιτική δικαιώθηκε (!) και τον Κ. Μαρκόπουλο να 
του απαντά ότι εκεή/os ήταν τσάροε για πέντε 
χρόνια, ο Α. Σαμαράε επιχειρεί να αφήσει πίσω 
του το παρελθόν και να δείξει συναίνεση για τα 
σκληρά μέτρα Tns κυβέρνησηε του ΠΑΣΟΚ, έ
στω υπό ôpous.

Ο εκπρόσωποε του κόμματοε Tns Αξιωματι- 
kô s  Αντιπολίτευσηε Π. Παναγιωτόπουλθ5 εξέ- 
φρασε την εκτίμηση ότι «πιθανότατα θα ζητη
θούν και άλλα μέτρα» και επανέλαβε ότι η Ν.Δ. 
«θα τοποθετείται κατά περίπτωση». Εν ολίγοι, 
θα στηρίζει την κυβέρνηση o t is δύσκολεε α- 
ποφάσειε αλλά δεν Tns δίνει λευκή επιταγή. Κά- 
λεσε την κυβέρνηση να εφαρμόσει τη δέσμη 
προτάσεων του Α. Σαμαρά, που περιλαμβάνει 
και μέτρα για τη στήριξη Tns μεσαία5 τάξη5, των 
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και για τη 
διαφύλαξη των θέσεων εργασία$».

Τρεΐ5 είναι οι παράμετροι που θα επηρεά
σουν τη στάση Tns Ν.Δ., ônais προκύπτει από 
συνομιλία  που είχε η «Ε» με κορυφαία στελέχη 
Tns Ρηγίλλη5:

1) Εξεταστικές. Ο Δημήτρηε Αβραμόπου- 
Xos ευθέωε συνέδεσε το κλίμα Tns συνα ίνεσή

Δεν άρεσε στην Ντάρα ι
Tns ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Τ η σφοδρή ενόχληση Tns N m pas Μπακο- 
γιάννη προκάλεσε η σύνθεση Tns οργανω- 

tikô s επιτροπήε του συνεδρίου, η οποία ανα
κοινώθηκε χθεε.

Μεταξύ των 21 μελών μόνο δύο είναι μεταξύ 
αυτών που την είχαν στηρίξει στην προεδρική 
εκλογή: η επικεφαλή$ Tns ομάδαε των ευρω
βουλευτών Tns Ν.Δ. Μαριέττα Γιαννάκου, η ο
ποία optas συμμετέχει εξ οφίτσιο, και ο Βουλευ- 
m s Oavâons NàKos.Ta υπόλοιπα μέλη είναι του 
περιΒάλλοντοε των Σαμαρά και Αβραμόπου- 
λου, που είναι και ο πρόεδροε Tns οργανωτικήε 
επιτροπήε.

Εκπληξη αποτελεί το όνομα του παλαιού κα- 
ραμανλικού Πέτρου ΜολυΒιάτη. Διατηρούσε 
πολιτικέε και φιλικέε σχέσειε με τον νέο πρόεδρο 
Tns Ν.Δ., δεδομένου ότι υπάρχει ταύτιση otis α- 
πόψειε tous για την εξωτερική πολιτική και προ- 
φανοί» αποφάσισε να επανέλθει στη Ρηγίλλη5.

«Η σύνθεση Tns επιτροπήε απέχει παρασάγ- 
yas από το να δώσει δείγμα σύνθεσηε και ενό
τητας» τόνισαν στενοί συνεργάτες Tns Nropas 
Μπακογιάννη. «Δεν αποτυπώνει το αποτέλεσμα 
Tns πρόσφατης προεδρικής εκλογής, γι' αυτό και 
δεν μπορεί να εγγυηθεί τη δημιουργία ενός κόμ- 
paTos του μέλλοντος».

Η Ντόρα Μπακογιάννη αύριο αναχωρεί για 
την Κρήτη, όπου θα κάνει επαφές otous τέσσερις 
νομούς με υποστηρικτές Tns για va tous ευχα
ριστήσει για τη στήριξή to us.

Με απόφαση του Αντ. Σαμαρά την οργανωτι
κή επιτροπή του 8ου Τακτικού Συνεδρίου που 
θα γίνει otis 25-27 Ιουνίου, αποτελούν οι: Δ. 
Αβραμόπουλος, (πρόεδρος), Π. Μολυβιάτη5,Λ.

στην οικονομία με την πολιτική συμπεριφορά 
του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Ν.Δ. κατά την εξέλιξη 
των εξεταστικών επιτροπών. Αν παρατηρη
θούν κινήσεις ρεβανσισμού ή αποπροσανα
τολισμού, θα αποσυρθεί και η υποστήριξη Tns 
Ν.Δ. «Η συναίνεση είναι αμφίδρομη», εκτιμά η 
νέα ηγετική ομάδα.

2) Κοινωνική αναταραχή. Το εύρος των κι
νητοποιήσεων θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθ
μό τη στάση Tns Ν.Δ. Αν θα έχουν μεγάλο εύρος 
τα μέτωπα από tis δραστικές περικοπές (πάγωμα 
μισθών κ.λπ.) και το φορολογικό τσουνάμι που 
έρχεται, η Ρηγίλλης θα ξανασκεφτείτο πολιτικό 
κόστος της στήρ ιξή  των επώδυνων μέτρων.

3) Εσωκομματική αντιπολίτευση. Η λαϊκή 
Δεξιά δεν έχει μιλήσει ακόμη. Ο Γ. Μανώλης, για 
παράδειγμα, είχε σηκώσει επανάσταση για το 
ενδεχόμενο Tns αύξησης των ορίων ηλικίας α
πό την κυβέρνηση Καραμανλή, θα  το αποδε
χθεί από την κυβέρνηση Παπανδρέου;

Πάντως, ο Α. Σαμαράς προετοιμάζει έναν μα
ραθώνιο ταξιδιών otis ευρωπαϊκές πρωτεύου
σες, επιχειρώντας να ενισχύσει το ηγετικό του 
προφίλ στην Ε.Ε.

Υπέρ m s συναίνεσης τάχθηκε η Ντόρα Μπα- 
κογιάννη. «Η μεγαλύτερη μεταπολεμική οικο
νομική κρίση στην Ελλάδα οφείλει, Βεβαίως, να 
αντιμετωπιστεί με τη μέγιστη δυνατή συναίνε
ση», δήλωσε.
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ι οργανωτική επιτροπή
Ζαγορίτηε, Π. Παναγιωτόπουλοε, Αθ. Νάκος, 
Μαριέττα Γ ιαννάκου, Μ. Χαρακόπουλος, Κ. Γ κι- 
ουλέκας, Β. Μιχαλολιάκοε, Μ. Δασκαλά xns (γε
νικός διευθυντής), Μ. Αγγελάκαε (γραμματέας 
οργανωτικού, Γ. Μανώλης, (γραμματέας Συνδι
καλισμού), Κατερίνα Παπακώστα, (γραμματέας 
Γ υναικείων θεμάτων), Γ.Καλαντζής, (γραμματέ
ας τέως βουλευτών -  πολιτευτών), Επ. Λεκέας, 
(γραμματέας Εκλογών), Δ. Σταμάτηε, (σύμβου
λος του προέδρου για θέματα Πολιτικής Οργά
νωσης), Δ. navozàxos, (μέλος Πολ. Συμβουλί
ου), Δ. Σταμενίτης, (τεχνικός σύμβουλος συνε
δρίου), Κ. Mnoùpas, (υπεύθυνος οικονομικών 
συνεδρίου), Κ. Ζωντανός, (διευθυντής Οργα
νωτικής Επιτροπής). Στην επιτροπή θα συμμε- 
τάσχει και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, που θα ε
κλεγεί μέσα στον Μάρτιο.

«Παρών» ο Βουλγαράκης
«Παρών» δήλωσε ο Γιώργος Βουλγαράκης και 

άφησε να αιωρείται ότι μπορεί και να μην είπε ό
λη την αλήθεια, για να καλύψει κάποιους άλλους. 
Σε εκδήλωση για την κοπή πίτας, στην οποία 
προσήλθαν περίπου 400 υποστηρικτές του, είπε 
πως ό,τι έγινε, «ό,τι υποστήκαμε, ό,τι επιλέξαμε 
να πούμε ή να μην πούμε, γιατί έτσι έπρεπε, το 
αφήνουμε πίσω μας». Και συνέχισε: «Σαφώς υ
πάρχουν πράγματα που δεν έχουν μπει στη θέ
ση τους ακόμη. Ομως στην πολιτική ο χρόνος και 
ο τρόπος που αποκαθίσταται η αλήθεια δεν ακο
λουθούν πάντα τους ίδιους δρόμους».

Δήλωσε και στήριξη στον Σαμαρά λέγοντας: 
«Σήμερα ξεκινάει évas véos toTopiKÔs κύκλος 
με την ελπίδα που φέρνει η νέα ηγεσία m s πα
ράταξης».
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