Το θέμα της σημερινής συνάντησης μας, έχει συζητηθεί και
αναλυθεί, κατά το παρελθόν αρκετές φορές τόσο από τον ΠΣΑΟΣ
όσο και από άλλους φορείς.
Επανερχόμαστε σήμερα, σε συνεργασία με το ΙΔΕΑΔ διότι η
κατάσταση, κατά την άποψη μας, χειροτερεύει.
Για τα οικονομικά θέματα έχει ασχοληθεί ο σύνδεσμος μας και έχει
καταθέσει αρκετές μελέτες και προτάσεις.
Για τα νομικά θέματα ασχολείται ο ΙΔΕΑΔ με σημαντικές αναλύσεις
και μελέτες.
Ελπίζουμε ότι σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς την
εξυγίανση του χώρου.
Κυρίαρχο θέμα των ημερών είναι η πολυμετοχικότητα στις ΠΑΕ.
Ειδικές μεταχειρίσεις στο χώρο του ποδοσφαίρου πληθαίνουν αντί να
μειώνονται και οι ειδικές αυτές μεταχειρίσεις δεν θα είχαν συμβεί σε
περιόδους κανονικότητας.
Συμβαίνουν σε περιόδους κρίσης η παρακμής.
Ως προς τα αποτελέσματα πιστεύω ότι δεν έχει σημασία αν διάγουμε
μακρόχρονη κρίση ή παρακμή δηλαδή κάτι μόνιμο.
Αναρωτιέμαι όμως πως για την πολυμετοχικότητα ο νόμος άλλαξε σε
χρόνο tt ενώ σε άλλους τομείς, Υγεία, Παιδεία, Ασφάλεια κλπ, οι
διαδικασίες χρονίζουν τα τελευταία 10 – 15 χρόνια.
Αναρωτιέμαι και δεν αναφέρομαι στο σήμερα, γιατί οι ΠΑΕ έχουν
ειδική μεταχείριση από την πολιτεία, σε θέματα όπως
•
•

•
•

Τα χρέη των ΠΑΕ προς το δημόσιο και ιδιώτες
Την δυνατότητα να λειτουργούν ενώ έχουν μη αποδεκτή
σχέση καθαρής θέσης σε σχέση με το καταβληθέν κεφάλαιο
(ν2190/20).
Την υπεραξία των ποδοσφαιριστών στα πάγια της εταιρείας.
Κλπ

Εκτιμώ ότι αυτά συμβαίνουν επειδή οι ΠΑΕ, ειδικά οι μεγάλες έχουν
μεγάλο πλήθος οπαδών.

Δηλαδή , σύμφωνα με την σχετική θεωρία, έχουν την απαιτούμενη
μάζα ώστε να προσπαθούν και σε κάποιες περιπτώσεις να μπορούν
να επηρεάζουν αποφάσεις.
Ίσως σε αυτό, στο μεγάλο πλήθος οπαδών, να οφείλεται και η
αναφορά κυβερνητικού στελέχους ότι η ταχύτατη αλλαγή στο νόμο
για την πολυμετοχικότητα έγινε «για να μην διαταραχθεί το
κοινωνικό σύνολο»
Η πολυμετοχικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσες μετοχές
κατέχει ένα φυσικό πρόσωπο και από ποιες ΠΑΕ.
Αυτό λύνεται εύκολα όταν κατατεθούν από τις ΠΑΕ οι πίνακες που
έχουν υποχρέωση να καταθέσουν στο Κεντρικό Μητρώο
Πραγματικών Δικαιούχων.
Αυτό που δεν λύνεται εύκολα είναι η εμφανής ή αφανής άσκηση
αποφασιστικής διοίκησης των ΠΑΕ.
Το φαινόμενο αυτό είναι αδιάφορο σε απλές ανώνυμες εταιρείες.
Στις ΠΑΕ όμως «μετράει» το αίσθημα αδικίας του κοινωνικού
συνόλου και το αίσθημα αυτό γίνεται εντονότερο σε περιόδους
κρίσης ή παρακμής.
Οι ΠΑΕ εκμεταλλεύονται την ανάγκη των οπαδών να «ξεδώσουν»
από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Την
ικανοποίηση του άνεργου που κάθεται δίπλα σε κάποιον επιτυχημένο
επαγγελματικά και βρίζουν από κοινού το διαιτητή. (τυχαίο
παράδειγμα)
Εκμεταλλεύονται την ανάγκη των οπαδών, κυρίως σε περιόδους
κρίσης, να «ανήκουν» κάπου. Να νιώθουν ότι «νικούν» κάπου. Και
ανεβαίνουν στα κάγκελα αν ακυρωθεί γκολ δικαίως ή αδίκως αλλά
δεν αντιδρούν όταν κλείνουν ραντεβού για ιατρική εξέταση μετά από
δύο χρόνια.
Δεν κρίνω καμία κυβέρνηση. Αναφέρω το παράδειγμα για να τονίσω
το μέγεθος της παρακμής . Ραντεβού για εξέταση μετά από δύο
χρόνια, άμεση επίσκεψη των κυριών παραγόντων των ΠΑΕ για lifting
σε πανάκριβα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με έξοδα πληρωμένα από
τις ΠΑΕ.
Και η παρακμή είναι ευθέως συνδεδεμένη με την διαφθορά.

Αναφερόμενος στο σύνολο των δραστηριοτήτων μιας ΠΑΕ και όχι
μόνο στο αγωνιστικό τομέα θέλω να θέσω ένα ερώτημα.
Έχουμε διαφθορά στο ποδόσφαιρο?
Αν ναι τότε έχουμε και παρακμή.
Αν όχι τότε κάνουμε λάθος εκατομμύρια οπαδοί και είναι σωστός ο
Ευρωβουλευτής μας που δήλωσε ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει
διαφθορά. Ίσως να αναφέρεται στο γεγονός ότι οι ΠΑΕ, από την
σκοπιά και μόνο του επιχειρηνείν, με νόμιμα μέσα, επιτυγχάνουν
τους στόχους που θέτει ο πρόεδρος. Δηλαδή, όπως το ερμηνεύω,
μέσω της κάλυψης μιας κοινωνικής ανάγκης, κάποιοι αποκτούν
χρήμα, αναγνωσιμότητα και δύναμη, πολιτική και οικονομική.
Είναι εύλογα τα παρακάτω ερωτήματα
Ποιοι κερδίζουν από την κρίση στο ποδόσφαιρο?
Γιατί η πολιτεία εμπλέκεται ακόμη και σε επίπεδο πρωθυπουργού?
Πως ελέγχονται τα πραγματικά συνολικά έσοδα και έξοδα των ΠΑΕ
(βλέπε προϋπολογισμούς)?
Γιατί αρκετοί παράγοντες του ποδοσφαίρου έχουν ιδιαίτερη αγάπη
στα καζίνο?
Είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις των μεγαλομετόχων
με άλλες επιχειρήσεις που έχουν άμεσο όφελος από το ποδόσφαιρο?
Μπορούν οι διάφοροι παράγοντες να επηρεάσουν εκλογικά
αποτελέσματα πχ των ΕΠΣ?
Δεν θα σας κουράσω με άλλες ερωτήσεις.
Από τις απαντήσεις μπορεί κάποιος να συμπεράνει αν στο
ποδόσφαιρο υπάρχει παρακμή ή όλα είναι ηθικά, αγγελικά
πλασμένα.
Όχι νομότυπα, ηθικά.
Γιατί πιστεύω ότι όποιος εκμεταλλεύεται την νομιμότητα εις βάρος
της ηθικής τότε ζούμε σε παρακμή.
Κλείνοντας με το επίκαιρο θέμα της πολυμετοχικότητας (που τυπικά
είναι νομότυπο) εκφράζω την άποψη μου ότι αν κριθεί παράνομο

τότε θα πρέπει να τιμωρηθούν όλες οι εμπλεκόμενες ΠΑΕ και όχι
επιλεκτικά.
Η επιλεκτική και αυθαίρετη εφαρμογή του νόμου μόνο σε περιόδους
παρακμής μπορεί να γίνει αποδεκτή
Αυτά όμως θα τα εκθέσει ο κ. Μαλάτος πρόεδρος της του ΙΔΕΑΔ

