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ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 

Απεργία 
ιων υπαλλήλων 

Σε απεργία κατεβαίνουν 
φυσιοθεραπευτές και 
φροντιστές στον 
Πανιώνιο, καθώς η 
διοίκηση της οµάδας της 
Νέας Σµύρνης δεν 
τήρησε την υπόσχεση 
που είχε δώσει για 
πληρωµές. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα να 
αναβληθεί η προπόνηση 
του Σαββάτου, ενώ, αν 
και τη ∆ευτέρα δεν 
µπουν χρήµατα στους 
λογαριασµούς τους, τότε 
οι κινητοποιήσεις θα 
συνεχιστούν. Ο 
∆ηµήτρης 
Ελευθερόπουλος είχε 
κανονίσει ρεπό για την 

' Κυριακή, ωστόσο πλέον 
είναι υποχρεωµένος να 
αφήσει τους παίκτες του 
δύο µέρες ελεύθερους 
και ελπίζει τη ∆ευτέρα να 
µπορέσει να προπονήσει 
την οµάδα του. Μάλιστα, 
ο τεχνικός του Πανιωνίου 
είχε ενηµερωθεί από 
τους υπαλλήλους για 
αυτή τους την κίνηση και 
έδειξε πλήρη κατανόηση 
για τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν λόγω της 
παρατεταµένης 
οικονοµικής δυσπραγίας. 
Ο διευθυντής του 
ποδοσφαιρικού τµήµατος 

. Λάζαρος Κουτλίδης, 
µιλώντας στο 
Novasports.gr, τόνισε για 
το συγκεκριµένο θέµα: 
«Μου προκαλεί απορία η 
αργοπορία του ΟΠΑΠ 
στην καταβολή της 
δόσης προς τον Πανιώνιο 
για τη µεταξύ µας 
συµφωνία. Απορία που 
γίνεται εντονότερη όταν 
έχει γίνει γνωστό πως ο 
ΟΠΑΠ έχει προκαταβάλει 
χρήµατα-δόσεις σε άλλες 
οµάδες, διευκολύνοντας 
τη λειτουργία τους. 
Περιµένουµε να 
καταβληθεί η δόση εδώ 
και 20 ηµέρες, κάτι που 

' δεν έχει γίνει, µε τον 
ΟΠΑΠ να προφασίζεται 
διάφορες δικαιολογίες. 
∆εν ξέρω τι ακριβώς 
συµβαίνει. Αυτό που 
ξέρω είναι ότι η 
συγκεκριµένη εξέλιξη 

i προκαλεί δυσλειτουργία 
στο σύλλογο µας». 
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