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Εγινε µπάχαλο...  µTOY 
ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 

ΑΠΟΧΗ. Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΤΑ ΜΠΑΛΩΣΕΙ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ... ΑΥΡΙΟ 

Αύριο θα προπονηθούν τελικά οι παίκτες του Πανιωνίου. 

ΕΥΑΝΘΗΣ ΓΚΟΓΚΟΥΑΗΣ 

Είναι τοις πάσι γνωστό 
το οικονοµικό πρόβληµα 

του Πανιωνίου, 
όπως και το ότι οι πιο 
«ριγµένοι» αη" όλους 

είναι οι υπάλληλοι της RAE, 
µαζί µε τους φυσιοθεραπευτές 

και τους φροντιστές της 
οµάδας. Η υποµονή των ανθρώπων 

αυτών, οι οποίοι παραµένουν 
απλήρωτοι από τον 

Ιανουάριο, εξαντλήθηκε χθες. 
Ετσι, µετά το τέλος της 

πρωινής προπόνησης, οι φυσιοθεραπευτές 
και οι φροντιστές 

του Πανιωνίου πήγαν στον 
∆ηµήτρη Ελευθερόπουλο και 
του γνωστοποίησαν την απόφαση 

τους να προχωρήσουν 
σε απεργία. Ο 36χρονος τεχνικός 

έδειξε κατανόηση στο 

πρόβληµά τους και αµέσως 
µετά ανακοίνωσε στους παίκτες 
την ακύρωση της προγραµµατισµένης 

για σήµερα προπόνησης. 
«Οποιος θέλει µπορεί 

να έρθει να γυµναστεί µόνος 
του», συµπλήρωσε ο «Ελέ». ο 
οποίος είχε προγραµµατίσει 
ούτως ή άλλως ρεπό για την 
Κυριακή. 

Τότε άρχισε n αναστάτωση. 
Η πρώτη αντίδραση εκ µέρους 
της «κυανέρυθρης» ΠΑΕ ήρθε 
διά στόµατος του διευθυντή 
του ποδοσφαιρικού τµήµατος. 
Λάζαρου Κουτλίδη, ο οποίος 
απέδωσε το πρόβληµα στην 
καθυστέρηση καταβολής από 
τον ΟΠΑΠ της συµφωνηθείσας 
δόσης. To απόγευµα, όµως. ο 
οικονοµικός διευθυντής της 
ΠΑΕ, Βαγγέλης Σουφλέρης, 
συναντήθηκε µε τους απλή¬ 

ρωτους υπαλλήλους και τους 
έδωσε εξηγήσεις και νέες διαβεβαιώσεις 

για πληρωµές. 
Εκείνοι δέχθηκαν, n απεργία 
ανεστάλη και αµέσως ειδοποιήθηκαν 

οι παίκτες να βρίσκονται 
στο Κορωπί για προπόνηση 
όχι σήµερα, αλλά την 

Κυριακή. 
Η επίσηµη θέση της ΠΑΕ 

Πανιώνιος ήταν ότι απλώς µεταφέρθηκε 
n προπόνηση από 

το Σάββατο για την Κυριακή. 
µε αφορµή και την προγραµµατισµένη 

για σήµερα εθελοντική 
αιµοδοσία των «Πανθήρων» 
(πραγµατοποιείται από 

τις 11:30 έως τις 14:30 στην αίθουσα 
«Νίκος Πεντζαρόπουλος» 

του γηπέδου της Νέας 
Σµύρνης)! Ο καθένας, όµως, 
µπορεί να βγάλει τα συµπεράσµατά 

του. 
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