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ην πρωθυπουργού Αντώνη Σα-
µαρά και του βουλευτή Χαλκιδι-
κής Γιώργου Βαγιωνά;

Το πρωί της Τρίτης, στον πρω-
ινό καφέ του Μεγάρου Μαξί-
µου, όπου συµµετείχαν οι στε-
νοί συνεργάτες του πρωθυ-
πουργού, τέθηκαν όλα τα δε-
δοµένα που προέκυψαν από 
την απόφαση της Επιτρο-
πής Επαγγελµατικού Αθλη-
τισµού, καθώς και οι προε-
κτάσεις τους. Λίγη ώρα µετά, 
ο Κυρ. Μητσοτάκης είχε πά-
ρει τις τελικές του αποφάσεις. 
Πρώτον, θα ερχόταν τροπολο-
γία, µε την οποία δεν θα υποβι-

βάζονται ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη, και, δεύτερον, 
θα διαγραφόταν ο Θοδωρής Ζαγοράκης από 
την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ν.∆. στο Ευ-
ρωκοινοβούλιο. Το προηγούµενο βράδυ, ο 
πρώην πλέον «γαλάζιος» ευρωβουλευτής και 
πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είχε απει-
λήσει µε παραίτηση αν υποβιβαζόταν η οµά-
δα της Θεσσαλονίκης.

Η διαγραφή Ζαγοράκη ήταν µονόδροµος, 
για δύο λόγους. Αφενός για να δείξει η κυβέρ-
νηση ότι δεν εκβιάζεται από κανέναν και αφε-
τέρου για να στείλει το µήνυµα -κυρίως στους 
«γαλάζιους» βουλευτές που εκλέγονται στη βό-
ρεια Ελλάδα- ότι το Μέγαρο Μαξίµου δεν θα 
δεχθεί διαφοροποιήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όµως, µε 
την κατάθεση της τροπολογίας ζήτησε ονοµα-
στική ψηφοφορία που προγραµµατίστηκε για 
το µεσηµέρι της Τετάρτης. 

Το Μέγαρο Μαξίµου, διαβλέποντας τον κίν-
δυνο να υπάρξουν διαρροές στην ψηφοφο-
ρία, έστειλε σαφές µήνυµα στους βουλευτές 
ότι θα υπάρξουν διαγραφές αν καταψηφίσουν. 

Τελικά η τροπολογία πέρασε µε 156 ψή-
φους από τους βουλευτές µόνο της Ν.∆. ∆εν 
ψήφισαν ο Αντ. Σαµαράς και ο Γ. Βαγιωνάς. Ο 
βουλευτής Χαλκιδικής, πάντως, είχε ενηµερώ-
σει πως λόγω ασθένειας δεν θα προσερχόταν, 
ενώ έστειλε και επιστολή µε την οποία σηµείω-
νε πως, εάν έδινε το «παρών», θα υπερψήφιζε.
Η απουσία, όµως, του Αντ. Σαµαρά προκάλε-
σε αναστάτωση, αφού δεν είχε ενηµερώσει 
για τις προθέσεις του. Αµέσως ξεκίνησε η επι-
κοινωνία µεταξύ Μαξίµου, Βουλής και ∆ηµό-
κριτου, όπου βρίσκεται το γραφείο του πρώ-
ην πρωθυπουργού. Τουλάχιστον για τέσσερις 
ώρες το πρωθυπουργικό επιτελείο αναζητού-
σε στο τηλέφωνο τον Αντ. Σαµαρά, αλλά οι κλή-
σεις παρέµειναν αναπάντητες. Τελικά υπήρξε 
επικοινωνία το απόγευµα µε τον κυβερνητικό 
εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα και τον γραµµατέα 
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Σταύρο Καλα-
φάτη, στους οποίους ο Αντ. Σαµαράς µετέφε-
ρε ότι απουσίαζε από τη Βουλή για προσωπι-
κούς λόγους.

Τι ώθησε όµως τον Αντ. Σαµαρά στην απου-
σία που προκάλεσε τριβές; Οι γνωρίζοντες επι-
µένουν πως, µέσω αυτής της κίνησης, δηλαδή 
να µην παρευρεθεί στην ψηφοφορία, ο πρώ-
ην πρωθυπουργός θέλησε να στείλει ένα ακό-
µα µήνυµα προς το κυβερνητικό επιτελείο. Οι 
επιλογές του πρωθυπουργού τόσο για τον Ελ-
ληνα επίτροπο στην Κοµισιόν όσο και για την 
Προεδρία της ∆ηµοκρατίας φαίνεται πως έχουν 
µπει πλέον ανάµεσά τους.

Οι επόµενες κινήσεις 
Τις επόµενες ηµέρες, αντιπροσωπεία από το 
γραφείο του πρωθυπουργού, µε επικεφα-
λής τον υπουργό Επικρατείας Γ. Γεραπετρί-
τη, θα έχει συνάντηση µε την UEFA στη Νιόν 
της Ελβετίας.

Aντίστοιχη συνάντηση θα γίνει µε τη FIFA. 
Στόχος του κυβερνητικού επιτελείου είναι 

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ονομάστηκε μνημόνιο για να 
προκληθεί σοκ στον χώρο και να καταδειχθεί 
το επείγον του πράγματος, αλλά και για να γίνει σαφές 
ότι θα υπάρχει τεχνική βοήθεια από διεθνείς οργανισμούς

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ είναι αποφασισμένη 
να προχωρήσει, παρά τις αντιδράσεις, επειδή 
πιστεύει ότι η συντριπτική πλειονότητα της 
κοινωνίας και των φιλάθλων είναι μαζί της

στις συζητήσεις να συµµετέχουν και πρόσω-
πα που γνωρίζουν καλά τα τεκταινόµενα στον 
χώρο του ποδοσφαίρου και διαθέτουν κύρος. 
Σύµφωνα µε κυβερνητικές πηγές, στις συνα-
ντήσεις αυτές θα γίνει συζήτηση για το πλαίσιο 
που θα διέπει το επαγγελµατικό ποδόσφαιρο. 
Μόλις ολοκληρωθούν οι επαφές, θα προγραµ-
µατιστούν συναντήσεις του Κυρ. Μητσοτάκη 
µε τους προέδρους της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, 
και της UEFA, Αλεξάντερ Κέφεριν, οι οποίοι θα 
προσκληθούν στην Αθήνα.

Το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινείται το µνη-
µόνιο συνεργασίας περιλαµβάνει:

 Επιλογή προσώπων υψηλού κύρους και αδι-
αµφισβήτητης ακεραιότητας για κρίσιµες θέ-
σεις ευθύνης στο ποδόσφαιρο.

 Αναθεώρηση του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των κεντρικών οργάνων διοίκησης 
του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου.

 Ενίσχυση των µέτρων αδιαβλητότητας των 
αγώνων (διαιτησία, VAR κ.λπ.).

 Αυστηρό πειθαρχικό πλαίσιο για πράξεις που 
ενθαρρύνουν τη βία.

 Αυστηρά µέτρα, που φτάνουν µέχρι τον απο-
κλεισµό των οµάδων από ευρωπαϊκές διοργα-
νώσεις και τη διακοπή του πρωταθλήµατος, αν 
δεν υπάρχει συµµόρφωση.

Η εφαρµογή του µνηµονίου θα γίνεται µε την 
εποπτεία των διεθνών οργανισµών. Η κυβέρνη-
ση είναι αποφασισµένη να προχωρήσει, παρά 
τις αντιδράσεις, επειδή πιστεύει ότι η συντρι-
πτική πλειονότητα της κοινωνίας και των φιλά-
θλων είναι µαζί της στην προσπάθεια για ριζικές 
αλλαγές στον χώρο του επαγγελµατικού ποδο-
σφαίρου. Η εκτίµηση είναι ότι οι µέχρι στιγµής 
αντιδράσεις από οργανωµένες οµάδες δεν ξέ-
φυγαν από το πλαίσιο.

Βαρύ κλίµα
Οσον αφορά τον Λ. Αυγενάκη, το κλίµα στο Μέ-
γαρο Μαξίµου φαίνεται πως είναι βαρύ λόγω 
των χειρισµών του, αν και ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Στ. Πέτσας, όταν γνωστοποιήθηκε η 
εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλη-
τισµού, στήριξε τον υφυπουργό Αθλητισµού.

Χαρακτηριστικό της δυσφορίας που υπήρξε 
στο κυβερνητικό επιτελείο είναι το γεγονός ότι 
ανέλαβε η υπουργός Πολιτισµού Λίνα Μενδώ-
νη να «σηκώσει» την τροπολογία στη Βουλή για 
τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη και όχι ο Λ. Αυγενάκης.

Παράλληλα, την επόµενη εβδοµάδα κυβερ-
νητικό κλιµάκιο θα µεταβεί στη Νιόν της Ελβε-
τίας, έδρα της UEFA, για το ποδοσφαιρικό µνη-
µόνιο που προωθεί η κυβέρνηση. Οι πληροφο-
ρίες επιµένουν πως στην ελληνική αποστολή δεν 
θα είναι ο υφυπουργός Αθλητισµού. Κάτι που 
προκύπτει και από το γεγονός ότι επικεφαλής 
της ελληνικής αποστολής θα είναι ο υπουργός 
Επικρατείας και στενός συνεργάτης του πρω-
θυπουργού Γ. Γεραπετρίτης και όχι ο αρµόδι-
ος υφυπουργός Αθλητισµού. Στην πράξη αυ-
τό σηµαίνει πως ο υφυπουργός ωθείται προς 
την επιλογή της παραίτησης, κάτι για το οποίο 
η πλειοψηφία των βουλευτών και των στελεχών 
της Ν.∆. δεν θα είχε καµία αντίρρηση. 

Η διαγραφή Ζαγοράκη 
έστειλε µήνυµα στους 
«γαλάζιους» βουλευτές ότι 
το Μέγαρο Μαξίµου δεν θα 
δεχθεί διαφοροποιήσεις

ΜΕΣΑ στις επόμενες ημέρες, 
αντιπροσωπεία από το γραφείο του 
πρωθυπουργού, με επικεφαλής 
τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο 
Γεραπετρίτη, θα έχει συνάντηση 
με την UEFA στη Νιόν της Ελβετίας, 
ενώ πληροφορίες επιμένουν πως 
στην ελληνική αποστολή δεν θα 
είναι ο υφυπουργός Αθλητισμού
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Τ
ην περασμένη Τετάρτη, η απουσία του 
Αντώνη Σαμαρά από την ψηφοφορία έπε-
σε σαν κεραυνός εν αιθρία στο Μέγαρο 

Μαξίμου. Ηταν η δεύτερη φορά που ο πρώην 
πρωθυπουργός απείχε αδικαιολόγητα από μια 
κρίσιμη για το κόμμα του ψηφοφορία, γεγονός 
που ενόχλησε τα στελέχη και τους βουλευτές, 
αλλά και την ηγεσία της Ν.Δ. Τις συνεχείς δια-
φοροποιήσεις του πρώην πρωθυπουργού στη 
Ν.Δ. τις αποδίδουν στην ακύρωση των φιλο-
δοξιών του για την Προεδρία της Δημοκρατί-
ας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που τον οδη-
γούν σε κινήσεις που βλάπτουν την παράταξη. 

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν είχε προϊδεά-
σει κανέναν ότι θα απουσίαζε από την ψηφοφο-
ρία, με αποτέλεσμα στο κυβερνητικό επιτελείο 
να τον αναζητούν εναγωνίως για να μάθουν τι 
συνέβη. Τελικά, μετά από αρκετές ώρες, απά-
ντησε στις κλήσεις. Είπε στον γραμματέα της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας Σταύρο Καλαφά-
τη πως για προσωπικούς λόγους δεν έδωσε το 
«παρών» στην ψηφοφορία.

Στο Παρίσι, όπου την ίδια ώρα βρίσκονταν ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης και στενοί του συνεργά-
τες, μόλις ενημερώθηκαν δεν θέλησαν να δώ-
σουν συνέχεια, αφού δόθηκαν εξηγήσεις. Ελε-
γαν, μάλιστα, πως ένας πρώην πρωθυπουργός 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με ευελιξία. Κατά κά-
ποιον τρόπο, η πρωθυπουργική ομάδα παρέπε-
μπε στη στάση που κρατούσε το επιτελείο του 
αρχηγού επί προεδρίας Κώστα Καραμανλή, το 
οποίο, όταν παρενέβαινε ο Κωνσταντίνος Μη-
τσοτάκης, απαντούσε με νόημα ότι «δεν σχο-
λιάζουμε τον επίτιμο».

Ο Αντ. Σαμαράς ενοχλήθηκε από τα περί εξη-
γήσεων και απάντησε δημόσια μέσω συνεργα-
τών του: «Ο Αντώνης Σαμαράς ούτε έδωσε εξη-
γήσεις, ούτε του ζητήθηκαν, ούτε θα μπορού-
σαν να του έχουν ζητηθεί». Το Μέγαρο Μαξί-
μου δεν σήκωσε το γάντι. Βέβαια, αυτό δεν ση-
μαίνει πως την επόμενη φορά το πρωθυπουρ-
γικό επιτελείο δεν θα απαντήσει, ακόμα και αν 
χρειαστεί να πάρει πιο δραστικά μέτρα, αφού ο 
πρώην πρωθυπουργός δείχνει για δεύτερη φο-
ρά ότι σηκώνει «μπαϊράκι». Υπενθυμίζεται ότι 
δεν είχε δώσει το «παρών» ούτε και στην εκλο-
γή της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας, Αικα-
τερίνης Σακελλαροπούλου. Τότε, βέβαια, επι-
καλέστηκε το προγραμματισμένο ταξίδι στις 
ΗΠΑ, αλλά η επιστολή που έστειλε στο Κοινο-
βούλιο μάλλον «ψυχρή» ήταν, αφού σημείωνε 
πως, εάν ήταν παρών, θα ψήφιζε την επιλογή 
της Ν.Δ., χωρίς καν να αναφερθεί στο όνομα 
της νέας Προέδρου.

Μάλιστα, σε συνέντευξή του προ ημερών είχε 
δηλώσει πως «δεν γνωρίζει την Αικατερίνη Σα-
κελλαροπούλου», δείχνοντας για πολλούς ενό-
χληση για την επιλογή της. Αν και ο ίδιος γνώρι-
ζε πως πολύ δύσκολα ο πρωθυπουργός θα πή-
γαινε σε μια κομματική επιλογή, περίμενε του-
λάχιστον μια επικοινωνία από το Μέγαρο Μα-
ξίμου, λένε οι γνωρίζοντες. Πέρα από αυτό, 
όμως, η πρώτη επιλογή Σαμαρά, όπως επιμέ-
νουν οι ίδιες πηγές, ήταν η θέση του Ευρωπαί-
ου επιτρόπου στην Κομισιόν. Ο πρωθυπουρ-
γός, όμως, επέλεξε να προωθήσει τον Μαργα-
ρίτη Σχοινά. Αξίζει, βεβαίως, να σημειωθεί πως 
ο Αντ. Σαμαράς έχει ήδη εκφράσει δημοσίως τη 
διαφωνία του με μια στρατηγική επιλογή της κυ-
βέρνησης στα εθνικά θέματα. Εμφανίζεται αρ-
νητικός απέναντι στο ενδεχόμενο να προσφύ-
γει η χώρα μας στη Χάγη, υποστηρίζοντας ότι 
όποιος ανοίγει τώρα τέτοιο ζήτημα ουσιαστι-
κά ενθαρρύνει την τουρκική προκλητικότητα. 

Μπορεί ο Αντ. Σαμαράς στη μάχη για την ηγε-
σία της Ν.Δ. το 2015-2016 να στήριξε τον Κυρ. 
Μητσοτάκη, όπως όμως επισημαίνουν έμπει-
ροι παρατηρητές, είναι πλέον πρώην πρωθυ-

Πάλι στο… αντάρτικο!
Οι πρόσφατες διαφοροποιήσεις του Αντώνη Σαμαρά έχουν προκαλέσει 
ενόχληση στο εσωτερικό της Ν.Δ., καθώς θεωρείται ότι η ακύρωση 
των προσωπικών φιλοδοξιών του για την Προεδρία της Δημοκρατίας 
τον οδηγεί σε κινήσεις που βλάπτουν την παράταξη

ΜΈΤΡΑ 
Το Μέγαρο 
Μαξίμου δεν 
σήκωσε το 
γάντι. Βέβαια, 
αυτό δεν 
σημαίνει πως 
την επόμενη 
φορά το πρω-
θυπουργικό 
επιτελείο δεν 
θα απαντήσει, 
ακόμα και 
αν χρειαστεί 
να πάρει πιο 
δραστικά 
μέτρα, αφού 
ο πρώην 
πρωθυπουρ-
γός δείχνει 
για δεύτερη 
φορά ότι 
σηκώνει 
«μπαϊράκι»

πουργός και δεν μπορεί να προκαλεί ανατα-
ράξεις στη Ν.Δ. και στην κυβέρνηση μόνο και 
μόνο γιατί δεν εκπληρώθηκαν οι προσωπικές 
του φιλοδοξίες. 

Την ίδια ώρα, το Μέγαρο Μαξίμου έχει απο-
φασίσει να μην έρθει σε ευθεία σύγκρουση, αλ-
λά στο ενδιάμεσο να αποδυναμώσει εσωτερικά 
τον πρώην πρωθυπουργό, ώστε να μην μπορεί 
να προκαλέσει φθορά στην κυβέρνηση. Ηδη 
πριν από λίγο καιρό αξιοποίησε στη θέση του 
υφυπουργού Εξωτερικών για τον απόδημο Ελ-
ληνισμό τον Κώστα Βλάση, που διατηρεί σχέ-
σεις με τον Αντ. Σαμαρά, αλλά, για παράδειγ-
μα, ποτέ δεν βγήκε ανοιχτά να υποστηρίξει ότι 
είναι κατάλληλος για την Προεδρία της Δημο-
κρατίας. Σε κάθε περίπτωση, ο Αντ. Σαμαράς 
είναι έμπειρος και γνωρίζει καλύτερα από τον 
καθένα πως η ιστορία του 1992, όταν αποχώ-
ρησε από την κυβέρνηση και λίγο μετά ίδρυ-
σε την Πολιτική Ανοιξη, μόνο ως φάρσα μπορεί 
να επαναληφθεί, την ώρα που την πρωτοβου-
λία των κινήσεων την έχει το Μέγαρο Μαξίμου.



ΤΟ ΘΕΜΑ

4  Realnews  www.real.gr ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με συνεργάτες του, είναι αποφασισμένος 
να προχωρήσει σε δραστικά μέτρα για επανεκκίνηση στον χώρο του 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Κρίθηκε επιβεβλημένο οι κινήσεις 
να γίνουν τώρα, πριν εκτραχυνθεί η κατάσταση

Αποφασισμένος 
για επανεκκίνηση 

Η µπάλα στον 
πρωθυπουργό!

g.siadimas@realnews.gr

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑ∆ΗΜΑ

Π
ρωτοβουλίες για την εξυγίανση του 
ποδοσφαίρου αναλαµβάνει ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο 

οποίος βάζει στον «πάγο» τον Λευτέρη Αυγε-
νάκη και στέλνει τον Γιώργο Γεραπετρίτη στην 
UEFA. Με µια στρατηγική αντίστοιχη µε εκεί-
νη της Μάργκαρετ Θάτσερ, που απέκλεισε τις 
αγγλικές οµάδες από την Ευρώπη το 1985, ο 
πρωθυπουργός απειλεί τις ΠΑΕ µε διακοπή του 
πρωταθλήµατος και Grexit αν δεν εξυγιανθεί ο 
χώρος του ποδοσφαίρου. 

Κόκκινος συναγερµός σήµανε στο Μέγαρο 
Μαξίµου από την ώρα που έγινε γνωστό, το 
απόγευµα της ∆ευτέρας, ότι η Επιτροπή Επαγ-
γελµατικού Αθλητισµού εισηγήθηκε τον υποβι-
βασµό του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης στη Β’ κατηγο-
ρία του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου. Τα τηλέ-
φωνα πήραν φωτιά, αφού ο Κυρ. Μητσοτάκης 
είχε µεταβεί στην Πολωνία και στο Αουσβιτς. 

«Η κυβέρνηση είναι υπεράνω των οµάδων 
και σε µια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν 
ανοιχτά θέµατα δεν ήθελε σε καµία περίπτω-

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει στον «πάγο» 
τ ον Λ. Αυγενάκη και αναλαµβάνει πρωτοβουλίες. 
Με «ντρίµπλα» αλά Θάτσερ, απειλεί τις ΠΑΕ 
µε διακοπή του πρωταθλήµατος και Grexit αν δεν 
εξυγιανθεί ο χώρος του ποδοσφαίρου και στέλνει 
τον υπουργό Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτη στην UEFA

ση µια νέα αιτία διχασµού µεταξύ βόρειας και 
νότιας Ελλάδας», σηµείωναν στενοί συνεργά-
τες του πρωθυπουργού, δίνοντας ουσιαστικά 
και το στίγµα της απόφασής του. ∆ηλαδή όχι 
µόνο να ψηφιστεί η τροπολογία που δεν επι-
τρέπει τον υποβιβασµό, αλλά µόνο αφαίρεση 
βαθµών για τέτοιου είδους γνωµατεύσεις, αλ-
λά και να προωθήσει µνηµόνιο συνεργασίας 
µε τη FIFA και την UEFA µε στόχο την ανάταξη 
και την επανεκκίνηση του ελληνικού ποδοσφαί-
ρου. Εν ολίγοις, µπροστά στον κίνδυνο να ξε-
φύγει η κατάσταση, ο Κυρ. Μητσοτάκης βγή-
κε µπροστά. Στους επτά µήνες της διακυβέρ-
νησής του ήταν η πρώτη φορά που ο ίδιος σή-
κωσε ένα θέµα τόσο ψηλά. Και όχι µόνο αυτό, 
αλλά έστειλε παράλληλα ξεκάθαρο µήνυµα σε 
όλες τις εµπλεκόµενες πλευρές πως είτε αποκλι-
µακώνεται η κατάσταση, είτε θα υπάρξει απο-
κλεισµός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κα-
θώς και διακοπή του πρωταθλήµατος.

Ο πρωθυπουργός, σύµφωνα µε συνεργά-
τες του, είναι αποφασισµένος να προχωρήσει 
σε δραστικά µέτρα για επανεκκίνηση στον χώ-
ρο του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου. Κρίθη-
κε επιβεβληµένο οι κινήσεις να γίνουν τώρα, 
πριν εκτραχυνθεί η κατάσταση. Αξίζει να ση-

µειωθεί πως στο Μέγαρο Μαξίµου έγινε συ-
ζήτηση για το αν το πλαίσιο εξυγίανσης έπρε-
πε να λέγεται µνηµόνιο. Κρίθηκε ότι πρέπει να 
ονοµαστεί έτσι για τους εξής λόγους: 

 Για να προκληθεί σοκ στον χώρο και να κα-
ταδειχθεί το επείγον του πράγµατος.

 Για να γίνει σαφές ότι θα υπάρχει τεχνική 
βοήθεια από διεθνείς οργανισµούς, που θα 
έχουν και την επίβλεψη εφαρµογής των µε-
ταρρυθµίσεων.

 Για να φανεί η αυστηρότητα µε την οποία 
αντιµετωπίζεται το θέµα.

Κρίσιµη ψηφοφορία 
Πώς φτάσαµε, όµως, στην κρίσιµη ψηφοφο-
ρία της Τετάρτης, κατά την οποία η κυβέρνη-
ση κατέγραψε δύο απουσίες, αυτές του πρώ-

ΤΟ ΠΟΣΟ βαρύ είναι το κλίμα για τον Λευτέρη Αυγενάκη στο Μαξίμου καταδεικνύ-
ει και ένα στιγμιότυπο από το υπουργικό συμβούλιο της Παρασκευής και αφού από 
την αίθουσα αποχώρησαν οι κάμερες. Ο πρωθυπουργός μόλις είχε συγχαρεί δη-
μόσια τους υπουργούς Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα (για το 15ετές ομόλο-
γο) και Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη (για τη σύλληψη του «Τοξο-
βόλου»). Τους είπε, λοιπόν, χαμογελώντας: «Χρήστο και Μιχάλη, αν ήθελα να 
σας τρολάρω, θα έπρεπε να συγχαρώ και τον κύριο Αυγενάκη!». Η αίθουσα 
του υπουργικού συμβουλίου σείστηκε από τα βροντερά γέλια. 

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ

Το... τρολάρισμα μετά το υπουργικό 

ΒΑΡΥ είναι το κλίμα στο 
Μέγαρο Μαξίμου για 
τον Λευτέρη Αυγενάκη


