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Oυδείς αµφισβητεί στις απανω-
τές συσκέψεις υπό τον Ευάγγε-
λο Βενιζέλο ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία θα υποχωρήσει από τη 
δέσµευση που έλαβε κατά την τελευ-
ταία θυελλώδη συνεδρίαση της Κοι-
νοβουλευτικής Οµάδας. Η δυναµική 
αυτή βέβαια είναι εξαιρετικά ευάλω-
τη. Για παράδειγµα, η παρέµβαση του 
Μίµη Ανδρουλάκη ότι θα καταψηφί-
σει τα του Εργασίας παρερµηνεύτηκε 
και χρειάστηκε διευκρίνιση από το 
δηµοφιλές στέλεχος. Η αλήθεια είναι 
ότι Μ. Ανδρουλάκης θα καταψηφίσει 
το κονδύλι του υπουργείου Εργασίας 
κατά τον προϋπολογισµό, αλλά θα 
υπερψηφίσει το νέο πακέτο άγριων 
µέτρων. Σε καλό κλίµα εξελίχθηκε 
το τετ α τετ των Ευ. Βενιζέλου και του 
Κώστα Σκανδαλίδη, παρότι ουδείς 
υποχώρησε από τις απόψεις του. 
Εγκυρες πληροφορίες αναφέρουν 
ότι, µεταξύ των δύο λύσεων, της κα-
ταψήφισης και της αποχής, ο κ. Σκαν-
δαλίδης βρίσκεται πιο κοντά στην 
αποχή - να ξεκαθαρίσει τη στάση του 
µε δηµόσια παρέµβαση που θα κάνει 
σήµερα και αφού ακούσει τους δύο 
βουλευτές που αποδέχτηκαν τον ρόλο 
του εισηγητή (άλλοι το απέφυγαν...) 
τους κ. Γιάννη Μανιάτη (είναι γραµ-
µατέας της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ) και Θάνο 
Μωραΐτη (ο οποίος διαφωνεί µε τα 
µέτρα, αλλά έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν 

θα συµβάλλει στο άλµα στο κενό της 
χώρας). Προς την αποχή φαίνεται ότι 
κινείται και ο πολιτικός φίλος του Κ. 
Σκανδαλίδη, ο Γ. Κουτσούκος, ενώ 
θα καταψηφίσουν σίγουρα οι κ. Κασ-
σής και Παραστατίδης.

Ο Μάρκος Μπόλαρης, που όπως 
και η Θ. Τζάκρη αµφιταλαντεύεται, θα 
έχει ραντεβού µε τον αρχηγό του ΠΑ-
ΣΟΚ, όπου και θα τοποθετηθεί σχετι-

κώς. Υπέρ της ψήφισης τάσσεται και 
ο Μ. Χρυσοχοΐδης που εµφανίζεται 
οπαδός της δηµιουργίας ενός φιλο-
ευρωπαϊκού µετώπου, προβλέποντας 
τη διάλυση του ΠΑΣΟΚ, χωρίς όµως 
να βάζει θέµα ηγεσίας προς το παρόν.

Η Ιπποκράτους, τέλος, αναζητεί εν 
δυνάµει «αντάρτες» που δεν έχουν εκ-
φράσει τις επιφυλάξεις τους, προκει-
µένου να προλάβει τον αιφνιδιασµό.

Tην απόφαση να ψηφίσει το πακέτο µέτρων εξήγησε ο 
Ανδρέας Λοβέρδος µε άρθρο του την εφηµερίδα «Τα 
Νέα». Σηµείωσε πως «τρεις φορές ως υπουργός και 

βουλευτής και σήµερα τέταρτη φορά ως βουλευτής θα κάνω 
το καθήκον µου», αν και όπως σηµειώνει πρόκειται για ωµό 
εκβιασµό. Παράλληλα εισηγήθηκε «την ανατροπή και τη ρι-
ζοσπαστική αλλαγή κοµµάτων και πολιτικών στο χώρο της 
κεντροαριστεράς και της σοσιαλδηµοκρατίας».

Ο Α. Λοβέρδος σηµείωσε πως: «Όσοι γνωρίζουµε από 
κοντά τα πράγµατα, αντιλαµβανόµαστε πως καλούµαστε να 
ξαναψηφίσουµε όχι απλώς υπό το κράτος εκβιαστικών δι-
ληµµάτων, αλλά ενός κατά κυριολεξία ωµού εκβιασµού, δί-
χως πραγµατικές ελπίδες οικονοµικής ανάκαµψης κι ανόρ-
θωσης της χώρας µας».

«Πρέπει να αδιαφορήσουµε για τις κατηγορίες των δηµα-
γωγών, τους προπηλακισµούς και τις ύβρεις και να κάνουµε 
το καθήκον µας, δίνοντας στην Ελλάδα την ευκαιρία να συ-
νεχίσει να αγωνίζεται. Εγώ, πάντως, έτσι θα πράξω, δίχως 
να κρυφτώ, δίχως συµβιβασµούς και, οπωσδήποτε, δίχως 
κυβερνητικά ανταλλάγµατα», αναφέρει.

Kαθημερινά φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά στις καλύτερες τιμές
από τον μανάβη σας 

Αντώνη Σέντα

485 Μarrickville Road • Dulwich Hill NSW 2203 • Tel.: 02 9569 1885

Fruit and vegetable supplies
Sentas BrosEλληνικό οπωροπωλείο

«Θα ψηφίσω τα μέτρα 
υπό το κράτος 
ενός ωμού εκβιασμού»
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