
Τι προκάλεσε την έκρηξη του Σαββίδη

Τoυ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΤΑΚΟΥ

Π
οιοι έκαναν… τούρμπο τον πρό-
εδρο του «Δικεφάλου» και τι ζή-
τησαν FIFA και UEFA για να γλιτώ-

σουμε το Grexit και να ξανακυλήσει η
μπάλα στα ελληνικά γήπεδα.

Η εικόνα του Ιβάν Σαββίδη να μπου-
κάρει στον αγωνιστικό χώρο του γηπέ-
δου της Τούμπας την Κυριακή το βράδυ
στο ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, σαν σε σαλούν
στο Φαρ Ουέστ, έκανε πρώτο θέμα το
ελληνικό ποδόσφαιρο και κατ’ επέκτα-
ση δυσφήμησε τη χώρα μας στα πέρα-
τα του κόσμου. 

Ταυτόχρονα, έβαλε και πάλι στο τρα-
πέζι το ζήτημα του Grexit, με τη FIFA και
την UEFA να επεμβαίνουν άμεσα και τον
επικεφαλής της επιτροπής παρακολού-

θησης Χέρμπερτ Χούμπελ να έρχεται
εσπευσμένα στην Αθήνα.

Μια εύλογη απορία που γεννάται στον
καθένα είναι τι συνέβη και ο πρόεδρος
του ΠΑΟΚ μεταμορφώθηκε σε μαινό-
μενο ταύρο, την ώρα που το πρωί της
ίδιας ημέρας καλούσε τον κόσμο του

ΠΑΟΚ να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και
να μη δώσει αφορμές. Και πράγματι, οι
οπαδοί του ΠΑΟΚ ήταν άψογοι. 

Ο Ιβάν Σαββίδης, λοιπόν, ήταν πάρα
πολύ πιεσμένος. Άτομα που τον είδαν
έλεγαν ότι από την αρχή του αγώνα ήταν

Κι όμως, η ΕΥΠ έχει στην 
κατοχή της δορυφορικό 

σύστημα παρακολούθησης 
διασυνοριακής διακίνησης αν-
θρώπων και αγαθών, που θα
μπορούσε να είναι πολύτιμο
στην υπόθεση των δύο στρα-
τιωτικών, πλην όμως το σύ-
στημα αυτό σαπίζει σε κάποιες

αποθήκες! Την αποκάλυψη έκα-
νε ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ
Γ. Κοραντής μιλώντας στον τη-
λεοπτικό σταθμό Kontra και στην
εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου»,
προκαλώντας, όπως ήταν φυ-
σικό, εύλογα ερωτήματα.

Όπως είπε, το σύστημα αυτό
αγοράσθηκε από την κυβέρνη-

ση του Κ. Καραμανλή (όταν ο ίδιος ήταν
διοικητής της ΕΥΠ) και στην περίπτωση
που θα ετίθετο σε λειτουργία θα μπο-
ρούσαν οι ελληνικές αρχές να παρακο-
λουθούν σε πραγματικό χρόνο τι ακρι-
βώς συμβαίνει στα σύνορα. Χερσαία
αλλά και θαλάσσια. Πριν προλάβει, όμως,
να τεθεί σε λειτουργία προκηρύχθηκαν

Κοντά στην απόφαση ο Καμμένος να φύγουν οι ΑΝΕΛ 
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Η σοβαρότατη κρίση που δημιουρ-
γήθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις,
με την προκλητική αυθαιρεσία της Ά -
γκυρας να απαγάγει τους δύο έλλη-
νες στρατιωτικούς, φέρνει ένα «άρω-
μα πολέμου». Η κρίση αυτή θα πάει
σε μάκρος, με άγνωστες παρενέργει-
ες. Βρισκόμαστε στο πιο επικίνδυνο

σημείο, που προκαλεί πολλά ερωτήματα. Μπροστά
σε αυτήν την κατάσταση, θα πρέπει να προβούμε σε
κάποιες επισημάνσεις. Πρώτη παρατήρηση: Οι δύο
έλληνες στρατιωτικοί δεν πέρασαν –έστω κατά λά-
θος– σε τουρκικό έδαφος. Η «επιχείρηση» ήταν προ-
μελετημένη από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες
(τη ΜΙΤ) και προχώρησαν στην απαγωγή περνώντας
μέσα σε ελληνικό έδαφος. Η ελληνική κυβέρνηση
κακώς δεν έδωσε έμφαση από την αρχή σε αυτό το
θέμα. Παρατήρηση δεύτερη: Ο Σουλτάνος Ερντογάν
σχεδίασε την απαγωγή προκειμένου να εκδικηθεί και
να φέρει σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση,
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Η ομηρία…
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Δεν ήθελαν το κανάλι μέτοχοι και τράπεζες
Το τέλος της παλιάς τάξης πραγμάτων στα media

Παράταση ζωής πήρε το Mega

Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ 
θέλουν οι Αμερικανοί!

ÄéáâÜóôå óôéò

Με «Έθνος» 
και Epsilon ο Ιβάν

Με «στενό κορσέ» 
η ρύθμιση του χρέους! 

Απόλυτη επιβεβαίωση του «Π» για τους εκβιασμούς του ΔΝΤ 

Η ΕΥΠ είχε δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης 
των συνόρων, αλλά ο Χρυσοχοΐδης το πέταξε στην αποθήκη!

=Ποια θέματα έχουν διχάσει
τους βουλευτές
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Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη 
και τα ευρωπαϊκά σύνορα

Όπως στρώνει ο καθένας, κοιμάται...   ..
Την περασμένη Κυριακή το ματς ΠΑΟΚ –

ΑΕΚ, όπου το γήπεδο της Τούμπας μεταβλή-
θηκε σε πεδίο μάχης και τίναξε στον αέρα το
πρωτάθλημα –κάτι κάθε άλλο παρά πρωτό-
γνωρο για τα ελληνικά δεδομένα–, απέδειξε
ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει στρώσει καθό-
λου καλά στο γήπεδο του ποδοσφαίρου μας.
Και τώρα που τρέχει να κλείσει τις τρύπες, πά-
με στην άλλη άκρη, στη συνταγή: «Πονάει δό -

ντι, κόβεις κεφάλι». Χρόνια τώρα είναι γνω-
στό ότι ο βασιλιάς των σπορ, το ποδόσφαιρό
μας, είναι βαριά ασθενής, με πολύ λίγες ανα-
λαμπές. Και χρειάζονται πράγματι χειρουργι-
κές επεμβάσεις, όμως από έμπειρους χειρουρ-
γούς, που θα αφαιρέσουν το απόστημα. 

Το οποίο δεν περιορίζεται στους διοικού ντες
τις ομάδες – κάτι που βλέπουμε να συμβαίνει
και σήμερα, με τον περιορισμό όλου του κα-
κού στην Τούμπα, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ

Ιβάν Σαββίδης εισέβαλε στο γήπεδο, έχο ντας
στην τσέπη περίστροφο. 

Το πρόβλημα ξεκινάει πολλά χρόνια πίσω.
Με κύρια αιτία, το ότι κάθε κυβέρνηση θέλει
να έχει τον απόλυτο έλεγχο του ποδοσφαίρου,
με το σκεπτικό ότι σε αυτό τον χώρο μπορείς
να αλιεύσεις πολλές ψήφους. Και το αποτέλε-
σμα είναι οι διοικούντες τα εποπτικά όργανα
να είναι κομματικοί τροχονόμοι της πολιτικής
εξουσίας. Μετά τα γεγονότα της περασμένης

Κυριακής, που πήραν παγκόσμια προβολή και
γίναμε ρεζίλι των σκυλιών, βρισκόμαστε στο
σημείο μηδέν. Είναι, όμως, μεγάλη ευκαιρία
για το ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνει μια και-
νούργια αρχή, με απόλυτη απολύμανση από
το χθες. Και δεν χρειάζεται ούτε να... σπατα-
λήσουμε φαιά ουσία ούτε να χρυσοπληρώ-
σουμε συμβούλους και παρασυμβούλους για
να μας υποδείξουν πώς θα χτίσουμε την επό-
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΟΧΗΣ
- Έχει εξαφανισθεί τις τελευταίες μέρες ο υπουργός Άμυνας από παντού 
- Μεγάλες οι διαφωνίες, δεν υπάρχει καμία επαφή με τον Τσίπρα 
- Η... σφήνα Κουβέλη και ο ξαφνικός έρωτας με τον Θεοδωράκη, 

η απάντηση του Μαξίμου ότι υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές...

Όποια ρύθμιση γίνει 
για τα κόμματα, να ισχύσει 

και για τα δάνεια επιχειρήσεων 
και νοικοκυριών 

Σε εκλογική επιφυλακή ξανά η ΝΔ!

Σε κινούμενη άμμο η διαπραγμάτευση
με ΠΓΔΜ και Αλβανία

Δημόσια είναι τα... καρφιά του Μαξίμου για τα θα-
λασσοδάνεια των κομμάτων, κυρίως της Νέας Δη-

μοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Καρφιά που χρησιμοποιεί
στις δημόσιες τοποθετήσεις του ο πρωθυπουργός κα-
τά της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και του ΠΑ-
ΣΟΚ, το οποίο κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θη-
τείας του αλλά και ως δεύτερο κόμμα συναγωνίσθηκε
τη ΝΔ σε δανεισμό από τις τράπεζες με... εγγύηση την
κρατική χρηματοδότηση – μόνο που η δέσμευση αυ-
τή έμεινε στα χαρτιά. Και την ίδια τακτική ακολούθη-
σαν και τα «μικρά» κόμματα. 

Το ακριβές ποσόν αποτελεί... εθνικό μυστικό. Και το
ερώτημα είναι αν εξυπηρετούνται τα δάνεια, κι αν ναι,
στη βάση ποιας ρύθμισης. Και αν αυτή προσφέρεται
και στις επιχειρήσεις και γενικά στους ανώνυμους ιδιώ-
τες, που δεν έχουν μπάρμπα στην Κορώνη...
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Χαμός στον 
ΕΔΟΕΑΠ: Δεν 

φθάνουν τα έσοδα 
και ζητούν μάνατζερ!

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

με ψηφο α λα καρτ!

= Αν λειτουργούσε, δεν θα είχαν «χαθεί» οι δύο στρατιωτικοί μας
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Έχουν ανοίξει πολλά
μέτωπα στον ΣΥΡΙΖΑ

Φως σε όλο το παρασκήνιο που τίναξε στον αέρα το πρωτάθλημα

Ευκαιρία για μια καινούργια αρχή

- Με το επιχείρημα ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι κρίσιμα για την τύχη της Ελλάδας ÓÅË. 8

ÓÅË. 10

ΕΦΚΑ: Ο «Κολοσσός» με τα πήλινα ποδάρια
= Γιατί αποπέμφθηκε ο διοικητής του κ. Μπακαλέξης;
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Ξεκάθαρες κουβέντες 

«Ήμουνα νιος και γέρασα»!
Έτσι επιγραφόταν το, προ δεκαπενθημέρου,

άρθρο μας στο «ΠΑΡΟΝ», όπου –μεταξύ άλ-
λων– εκφράζαμε την ευχή να αποφευχθούν
και πάλι αιτιάσεις για το Νομοθετικό και Κανο-
νιστικό Πλαίσιο, με παράλληλη προσφυγή σε
συσκέψεις, συμβούλια και «διαβούλια».

Ο γράφων επιλέγει να χαρακτηρισθεί «γρα-
φικός» εμμένοντας στη δια-
χρονική (εδώ και περισσότερα
από 25 χρόνια) θέση του ότι
«δεν είναι οι θεσμοί που κατα-
ξιώνουν τα πρόσωπα» αλλά το
ακριβώς αντίθετο. 

Είναι τα πρόσωπα που κα-
ταξιώνουν –κατά τις περιστά-
σεις– τους θεσμούς.
Υπάρχει –και 
είναι απολύτως
«συμφωνημένο»–
το Κανονιστικό Πλαίσιο
Την εβδομάδα που πέρασε,

ακούσαμε κατ’ επανάληψη τον αρμόδιο υπουρ-
γό να αναφέρεται στην ανάγκη συμφωνίας
περί του Κανονιστικού Πλαισίου.

Λες και αυτή δεν υπάρχει, λες και αυτή δεν
ήταν ήδη (από δεκαετιών) προαπαιτούμενη,
με συνομολογούμενη την πραγματική και νο-
μική κατάσταση.

Ότι, δηλαδή, η προκήρυξηδιεξαγωγής του
(κάθε) πρωταθλήματος συνιστά πρόταση για
την κατάρτιση Σύμβασης Προσχώρησης και
ότι η αποδοχή της, και δη ανεπιφύλακτη–από
τις δικαιούμενες συμμετοχής ομάδες (ΠΑΕ ή

Με λανθασμένο 
«σκεπτικό» η διακοπή
του πρωταθλήματος
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Ôïõ
ΣΩΤΗΡΗ 

ΚΩΣΤΑΚΟΥ
πρώην Αθλητικού 
Δικαστή, πρώην 

Προέδρου 
της ΟΠΑΠ ΑΕ

- Θα παραμείνει 
ή θα τα παρατήσει;

- Ο Μίχελ τον 
έκανε… τούρμπο!

Τρομερή αποκάλυψη του Γ. Κοραντή

Το… ζυμώνει παρασκηνιακά ο πρέσβης Τζ. Πάιατ

• Θα είναι καταστροφή αν επιμείνουν οι δανειστές σε μείωση 
του αφορολογήτου και των συντάξεων από το 2019, λέει το Μαξίμου 

Κάντε, κ. Tραπεζίτες, ό,τι
κάνει η Κύπρος με νόμο
για τα «κόκκινα» δάνεια
= Να αγοράζει ο οφειλέτης το δάνειό του στην

ίδια τιμή που πωλείται στα «κοράκια», που 
μύρισαν «ψοφίμι» και έχουν έρθει από παντού 
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Ξεσάλωσε ο Ερντογάν – 
Ώρα κάποιοι να τον μαζέψουν

Διαχειρίζεται 68,3 δισ. ευρώ!

Προανήγγειλε ακόμη και Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο

= Στα Σκόπια ο Νίκος Κοτζιάς, εν αναμονή 
της απάντησης των Τιράνων

= Βλέπει ραγδαίες εξελίξεις λόγω Καμμένου 
και φθοράς της κυβέρνησης
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Νέο ξεκίνημα της Κεντροαριστεράς

Αδιαφιλονίκητη ηγέτιδα η Φώφη, 
με τα βιλαέτια όμως να ανθίστανται

= Στόχος, ο αυτόνομος τρίτος πόλος εξουσίας
óåë. 13
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