Στο σφυρί η ΑΕΛ για 360.000 ευρώ!

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της ΠΑΕ ΑΕΛ, μετά την προχθεσινή αιφνιδιαστική
απόφαση του Βαγγ. Πλεξίδα, να αναστείλει τη λειτουργία των γραφείων της και να
παγώσει τις προπονήσεις του ποδοσφαιρικού τμήματος. Το πρωτοσέλιδο της «ΕτΔ»,
«επικύρωσε» τους φόβους των οπαδών της, των αγνών Λαρισαίων φιλάθλων αλλά και
πολλών τοπικών πολιτικών και κοινωνικών συλλογικοτήτων και φορέων, που χθες, με
πολλούς και διαφορετικούς ο καθένας τρόπους , εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους
να

σταθούν στο πλευρό της ομάδας-σύμβολο της πόλης και να τη βοηθήσουν στις δύσκολες
ώρες που περνάει.

Από την πλευρά του ο Βαγγ. Πλεξίδας, κάνοντας ένα βήμα παραπέρα από την προχθεσινή
του απόφαση για λουκέτο, χθες ανακοίνωσε ότι πουλάει την ομάδα έναντι 360.000 ευρώ ,
θέτοντας ως όρο, ο υποψήφιος αγοραστής να έλθει σε συμφωνία μαζί του μέσα σε
διάστημα 15 ημερών. Παράλληλα, ανακοίνωσε επίσημα, ότι από σήμερα η ομάδα
επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας (Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον ή
τους υποψήφιους αγοραστές, τους ποδοσφαιριστές και τους άλλους εργαζόμενους της
ΠΑΕ).

Την ίδια ώρα, την (προχθεσινή) απόφαση του για πάγωμα της λειτουργίας της,
αποδοκίμασαν με δηλώσεις τους τοπικοί πολιτικοί, επιχειρηματικοί και κοινωνικοί
παράγοντες , ενώ ιδιαίτερης σημασίας κρίνονται οι παρεμβάσεις των οργανωμένων
οπαδών της και της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ.
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Οσον αφορά την απόφαση του Τρικαλινού επιχειρηματία Βαγγ. Πλεξίδα να πουλήσει την
ομάδα, η εξέλιξη φαίνεται να βρίσκει θετική ανταπόκριση.

Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες της «Ε», ενδιαφέρον έδειξαν ο μεγαλομέτοχος της
Νίκης Βόλου Ανδρέας Πάτσης (που βρέθηκε την Κυριακή στη Λάρισα), ο μεγαλομέτοχος του
Τυρνάβου Βασίλης Μπρέζας που «το σκέφτεται», ενώ οι ενέργειές του δεν αποκλείεται να
«ακουμπούν» με την κίνηση των Απ. Φωτάκη- Αχ. Παυλόπουλου που χθες το μεσημέρι
ήρθαν σε επαφή με άλλους επιχειρηματίες της πόλης, ενώ , σύμφωνα πάντα με τις ίδιες
πηγές, αναμένεται συνάντηση των δυο με τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΛ Σωτήρη Πλεξίδα. Στα
αξιοσημείωτα, το γεγονός ότι ακόμα η νέα ΠΑΕ, δεν έχει πάρει έγκριση από το ΓΕΜΗ και
ουσιαστικά δικαίωμα υπογραφής έχει η πενταμελής της υπό σύσταση ΠΑΕ που
αποτελείται από τους κ. Αχιλλέα Παυλόπουλο (πρόεδρο), Αποστόλη Φωτάκη, Βαγγέλη
Καραναστάση, Δημήτρη Θώδα, Γιάννη Κατέρη.
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