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Ε
ίναι αναφαίρε-
το δικαίωµα
του Ανδρέα

Βγενόπουλου και κά-
θε επιχειρηµατία να
αγοράζει µετοχές από
το Χρηµατιστήριο
οποιασδήποτε εισηγ-
µένης εταιρείας και

φυσικά να τις πουλάει όποτε θέλει και
στην τιµή που αυτός νοµίζει. Ταυτοχρό-
νως, όµως, είναι αναφαίρετο δικαίωµα
και ενός πολιτικού να ασκεί κριτική σε
µια επιχειρηµατική κίνηση, από την
οποία -κατά τη γνώµη του- προκύπτουν
αποτελέσµατα που βλάπτουν το δηµό-
σιο συµφέρον. Αλλωστε η κριτική για την
προστασία του δηµόσιου συµφέροντος
συνήθως στρέφεται προς την κυβέρνη-
ση και όχι προς τις επιχειρήσεις. Οι επι-
χειρηµατίες έχουν υποχρέωση να προ-
στατεύουν τους µετόχους τους, ειδικώς
αν η εταιρεία είναι εισηγµένη στο Χρη-
µατιστήριο.

Το ίδιο αναφαίρετο δικαίωµα βε-
βαίως έχει και ένας µεγαλοµέτοχος -έστω
και αν αυτός είναι µια ποδοσφαιρική
ΠΑΕ- να διοικεί όπως νοµίζει την επι-
χείρησή του, και αυτό ασφαλώς πρέπει
να το σέβεται ένας άλλος επιχειρηµατίας.
Οπως η MIG δεν είναι… ιδέα, το αυτό
συµβαίνει πια και µε τον Παναθηναϊκό ή
τον Ολυµπιακό, την Τσέλσι ή την Μπαρ-
τσελόνα, τις µεγάλες ευρωπαϊκές οµά-
δες µε τους προϋπολογισµούς των δε-
κάδων εκατοµµυρίων ευρώ. ∆εν είναι
ιδέες αλλά επιχειρήσεις, οι οποίες, ειδι-
κά µετά την πλήρη εµπορική αξιοποίη-
ση του Champions League, διεκδικούν
περί τα 20 εκατοµµύρια ευρώ, αναλόγως

µε την πορεία που διαγράφουν κά-
θε χρόνο. Ετσι, είναι µάλλον

παράλογο να ισχυρίζεται
ο κ. Βγενόπουλος ότι

επειδή ήταν… από
µικρός Παναθη-
ναϊκός και τώρα
έχει µια περιου-
σία περί τα 700
εκατοµµύρια
ευρώ πρέπει να
διώξει τον κ.

Βαρδινογιάννη
και να γίνει αυτός

το αφεντικό της επι-
χείρησης. Εκτός κι αν

αυτή πωλείται. Εάν, λοι-
πόν, πωλείται, µπορεί να την

αγοράσει αυτός ή οποιοσδήποτε άλ-
λος… ήταν από µικρός Παναθηναϊκός.

Τ
ο ίδιο παράλογο, βεβαίως, φαντά-
ζει και στην κυβέρνηση -και το εξο-
µολογείται µεταξύ σοβαρού και

αστείου υπουργός- να διακυβεύεται η τύ-
χη της µεγαλύτερης αποκρατικοποίησης
στην Ελλάδα… από τα πόδια του Λουκά
Βύντρα! Το αν πρέπει να πωληθεί και πώς
ο ΟΤΕ είναι θέµα των πολιτικών να το κρί-
νουν και να το κατακρίνουν ή των µέσων
ενηµέρωσης. Οπως επίσης και της κοινής
γνώµης να σχηµατίσει άποψη. Είναι, όµως,
τελείως παράλογο να «περάσει» µία τόσο
σοβαρή υπόθεση για την ελληνική οικο-
νοµία από την επιχειρηµατική κόντρα για
µια ποδοσφαιρική οµάδα, και ίσως αδικεί
δύο πολύ καλούς επιχειρηµατίες.
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ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

ΟΤΕ, MIG
και ΠΑΟ

ΤΟΣΟ
ΣΕΜΝΑ∆

εν µ’ ενδιαφέρουν ούτε οι άσχετοι,
οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει
πρωταθλητισµός χωρίς ντόπινγκ,
ούτε οι «εµβρόντητοι» που τάχα

µου δεν υποψιάστηκαν ποτέ πως κάποιοι
εθνικοί µας θρίαµβοι ήταν κάτι παραπάνω
από «φυσιολογικοί», ούτε τα κοράκια που θέ-
λουν να σκίσουν τον Ιακώβου και τους πρω-
ταθλητές µας µόνο και µόνο για την ηδονή
που νιώθουν όταν κατακρεουργούν ένα εί-
δωλο. Καθότι (και πώς να το κρύψωµεν, άλ-
λωστε) η µέγιστη χαρά του Ελληνα από αρ-
χαιοτάτων χρόνων είναι να γκρεµίζει τους
«ηµίθεους» θνητούς που ο ίδιος ανέβασε
στους εφτά ουρανούς. Πρόκειται για εθνικό
βίτσιο, το οποίο πολλαπλασιάζεται από τη
διαστροφή των media, και ειδικά της TV. Το
θέµα τους δεν είναι -και ούτε θα είναι ποτέ-
το τι… αναβολικά δίνουν στα παιδιά µας, όπως
παπαγαλίζουν υποκριτικά. Η χαρά τους εί-
ναι να κανιβαλίσουν τον Ιακώβου, όπως έκα-
ναν κατά πλειοψηφία µε τον Κεντέρη και τη
Θάνου, καταστρέφοντας τις καριέρες τους,
και όπως -ΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΩ- θα έκαναν εν ψυ-
χρώ και για τον Πύρρο ∆ήµα, τον Οτο Ρεχά-
γκελ ή τα παιδιά που σήκωσαν το Πανευρω-
παϊκό, αν τους δινόταν η ευκαιρία. Μια απλή
ένδειξη, χωρίς απόδειξη, πόσο µάλλον κα-

ταδικαστική απόφαση. Είναι µια κρεατοµη-
χανή, η οποία κάθε µήνα ή κάθε βδοµάδα
θέλει δύο-τρία θύµατα να τα πετάξει στην
αρένα, να ορµήξουν πάνω τους τα λιοντάρια,
µόνο και µόνο για να παραληρούν από κάτω
τα πλήθη. Η χειρότερη «ντόπα» απ’ όλες εί-
ναι η κατευθυνόµενη «ενηµέρωση» της συµ-
φοράς, οι προκάτ τηλεδίκες, µε τους ίδιους
άσχετους παντογνώστες των «παραθύρων»
να κατασυκοφαντούν ή
να µπουρδολογούν
υπνωτίζοντας την κοινή
γνώµη. Θέλουν τον κό-
σµο απλό παρατηρητή,
να κάθεται και να χάσκει
επειδή έτυχε (;) κι έπια-
σαν κάποιους δικούς µας
µε τα ίδια αναβολικά που
παίρνουν και όλοι οι άλ-
λοι, να κακολογεί συνο-
λικά τους πρωταθλητές
µας επειδή τυγχάνει και παίρνουν κάνα µό-
ριο για… Εισαγωγικές ή για να γίνουν… υπο-
λοχαγοί Νατάσες στο ∆ηµόσιο και να µεµψι-
µοιρεί µε απλές υποψίες ότι «όλα είναι στη-
µένα» ικανοποιώντας την έµφυτη συνωµο-
σιολογία µας. 

Εγώ γουστάρω τους πρωταθλητές µας.
Στην Αρση Βαρών, στον Στίβο, στο Ποδό-
σφαιρο, στο Μπάσκετ, όπου εν πάση περι-
πτώσει µας έκαναν υπερήφανους. Ποιος άλ-
λος εκτός από τους ανθρώπους του αθλητι-
σµού, τους ίδιους τους αθλητές µας, µας έδω-
σε χαρές, νίκες και ψυχική ανάταση τις τε-
λευταίες δεκαετίες; Από την Πατουλίδου µέ-
χρι τον Πύρρο ∆ήµα και από το Πανευρω-
παϊκό έως… το Παγκόσµιο, µε το καλό, αυ-
τά τα πρότυπα µας «ντοπάρισαν» (µε την κα-
λή έννοια) και µας κράτησαν όρθιους όταν
όλα πήγαιναν κατά διαόλου. Μπορεί κάποι-
οι να έκαναν χρήση παράνοµων ουσιών και
να µην ανακαλυφθούν ποτέ δηµοσίως. Θα
το πληρώσουν όµως -ή το έχουν ήδη πλη-
ρώσει, να ξέρετε- οι ίδιοι µε την υγεία τους.

Κάποιοι άλλοι την «πάτησαν» ή τους την
«έστησαν» και συνελήφθησαν, διασύρθηκαν,
εξοντώθηκαν. Υπάρχουν και εκείνοι που κά-
νουν µπίζνες και µόνο µπίζνες, εκµεταλλευ-
όµενοι την ευγενή άµιλλα που υπάρχει µε-
ταξύ των νέων παιδιών, και κάποια «λαµόγια»
πολιτικοί που έστησαν ολόκληρη καριέρα πά-
νω τους. Ολα µα όλα τα κακά που µπορεί να
υπάρχουν στον αθλητισµό και στον πρωτα-

θλητισµό δεν παραγρά-
φουν τις χαρές που µας
έδωσαν.

Γι’ αυτό και λέω: ∆εν
µ’ ενδιαφέρουν οι «πα-
ράγοντες» και οι «οµο-
σπονδίες». Να κόψουν
τον λαιµό τους. Κάτω τα
χέρια από τους πρωτα-
θλητές µας! Αν έσφαλαν,
δώστε τους την ευκαιρία
να το διορθώσουν αξιο-

πρεπώς. Το αξίζουν άλλωστε. Αν όχι, αν έπε-
σαν θύµατα, µην τους παραδώσετε στα θηρία,
τα οποία, ως γνωστόν, για να «θάψουν» τον
Κεντέρη και τη Θάνου κόντεψαν να τινάξουν
ολόκληρους Ολυµπιακούς Αγώνες στον αέρα.
Τα θέµατα που παίζονται εν όψει Πεκίνου εί-
ναι πολύ σηµαντικότερα από αυτά που έχουν
έρθει στην επιφάνεια. Και φυσικά, πολύ ση-
µαντικότερο είναι αυτό που έχουµε πρωτο-
σέλιδο. Οτι δίνουν ανεξέλεγκτα αναβολικά
ακόµη και για απλούς σχολικούς αγώνες - να
µην πούµε και για τις εξετάσεις στα σχολεία,
όπου για να αντεπεξέλθουν τα παιδιά στην
πίεση ενός ηλίθιου εκπαιδευτικού συστήµα-
τος παίρνουν ποικίλες ουσίες. Ασε τα απλά
ναρκωτικά… 

Αν κάποιοι έσφαλαν,
δώστε τους την ευκαιρία
να το διορθώσουν
αξιοπρεπώς. 
Το αξίζουν άλλωστε. 
Αν όχι, µην τους
παραδώσετε στα θηρία

Θέµος
Αναστασιάδης

ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΑΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΝΤΡΟΠΕΣ

Τηλε-κανίβαλοι, κάτω τα χέρια
από τους πρωταθλητές µας!

■ ΣEΛ. 30

● «Βγενόπουλε», ου µπλέξεις µε Alexis. 
Μπλέκεις και µε τις µηνύσεις της Περιστέρας!

● ΣΚΛΗΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: 
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΕΙ «ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ» 
Ο ΑΛΕΞΗΣ, ΘΑ ΠΕΦΤΕΙ ΚΑΤΑ 5% Ο ΣΥΡΙΖΑ

● «ΟΤΕ, η πιο σταθερή µας σχέση», αλλά έκανε 
και µια ξεπέτα µε την Deutsche Telekom…

● Και ποιος είναι αυτός ο Τσίπρας να φιµώνει 
την ελεύθερη έκφραση της αγάπης µας προς τη Marfin;

● ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Ι∆ΕΩ∆ΕΣ 
ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΤΟΠΑ. 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΨΟΥΛΕΣ!

● ∆ώστε τον ΣΥΡΙΖΑ στον άλλον 
Αλέξη. Να δούµε ποιος µέτοχος 
θα τολµήσει να του κάνει αγωγές…

● Ο large Βγενόπουλος θα δώσει το 
«µύριο» στον ΣΥΡΙΖΑ; Καλύτερα 
στο Ταµείο Παρεξηγηµένων 
∆εξιών Κεφαλαιούχων!

● ΤΕΛΙΚΑ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΘΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ 

● Ιδέα: όταν έρχεται η WADA για τα ποσοστά Γιωργάκη, 
να δίνει στη ζούλα δείγµα ο Τσίπρας!

● ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ: «ΚΑΝΕ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ!»

● ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΡΗΤΟ: ΟΠΟΙΟΣ ΦΤΥΝΕΙ ΤΟΝ 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ, ΦΤΥΝΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ…

ΑΦΗΣΤΕ ΤΗ ΣΟΥ-ΛΗ
ΚΑΙ ΠΙΑΣΤΕ ΤΗΝ 
ΠΑ-ΛΛΗ. ΟΛΟ ΚΑΝΕΙ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ 
ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ!
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