<Σ6ντρoφε Ενωα[τη, πoυ σε φαντd'ζoμαι αυτfi τη mιyμfi mην
πρooπd'θειd σoυ να oyεδιd'oειg τo <ΘΕMΕΛΙo 22υ τηg
ΑΕΚ, πdρε τoυq τηλεπαθητικo69 xαιρετιoμoδg μαg απδ
εκε[νουg πoυ καλoδνται ofiμερα τo Μd"ρτη 20Ι2 να κτ[ooυν

ηκαινιdζονταg hoι μiα λαμπρη
παρd.δοoη mην ΑΕΚ, την οπo[α oυνεx[ζειq εαδ αυτfi τη δικfi
ooυ oτιyμη, τον Md'ρτη 2] ]2' Πoλδ δ{lorcoλα Και κρ[σιμα τα

τo ιζΘΕMΕΛΙo 2]Σ

πρdyματα Φμερα φiλε. Ι0.000 oδντρoψof αoυ απ6 εμd'q
αποφαo[ζoυμε και θα δrbooυμε τη μαχη να κdνoυμε bνα
θαδμα yια να φτ[τ.oει oε εotνα η λαμπρη παρdδoη, κd'θε
yενιd. Ενωoιτrbν να

μiζει

oτιζ αρχ6e του διιcoδ τηq αιrbνα το

δικδ τηg (ΘΕMΕΛΙoΣ και να τo πρooθbτει oε 6λα τα
προηyoδμενα πelυ 6πoνται τoυ <ΘΕMΕΛΙo 20Σ, τo oπoia

6κτιoαν oι oεπτof πρδσφυyεζ ιδρoτ69 μαE oτιE αρx6g τoυ δικoδ
τουg 20ou αιωνα. Εμε[g αυτη τη oτιyμη δε yνωρ{ζoυμε τo
απoτ6λεoμα, [ιμωq εoυ' mη δικη oου mιyμη, θα ξtρειE αν
κερδloαμε η xd'ααμε τη μαχη πoυ δcboαμε. ΕλπΙζoυμε τανbα
πoυ θα 6yoυν φτdoει oε εo6νανα oε ιcdνoυν υπερηφανo.

Να oαι καλd' Σilντροφε ΕνωoΙ'τη του
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H ΠAE ΣTo AΠOΣΙΙAΣMA
Kι
Α.

εμεig ...... χτενιζ6μαaτε

EΙΣAΓΩΓtΙ

1.

Στην AEΚ υπαρχoυv 2 ψ6νo πρoτ&σειζ για να βγει απ6 τo το1iνελ. Η μiα του
Mελιοοανiδη με τiτλο <Λiγoι απ6 πoλλ6> θα οiοooυv την ΑEK. Η 6λλη εiναι
τo (ΘEMEΛΙΟ 21)' Στη διΦ μαζ πρ6ταση oι δημoσιoγραφoι 6δωoαν τοv
τiτλo <Πoλλoi απ6 }*yα>>.Δεν υπηρ1ε znο λαvθαoμ6νοg και 6δικo9 τiτλοg για
το (ΘEMEΛIO 21). Η αληθεια μοναδικη και αυταπ6δεικη. (ΘEMEΛΙO 21
- μια Θεoμικη Eπανιiοταοη στην ΑEK}, σημαiνει: Απ6 6λουq τουg
Eνωaiτεq 6τι τουg περισσειiει.
Tο oημαντικ6τερo εiναι πωζ τo (ΘEMEΛΙO 21) με τη φρ6ση <<'o,τι τουg
περισσε1iει) δεv ειγoεi μ6νo 11:ηματικd, περισσεfματα. E\,γoεi 6,τ'ι" και αν
μπορεi o καθθναζ: Eλεfθερο 1;c6νo, εθελοντικη εργασiα, σχ6σειζ, επιρρο€g,
ιδ6ε9, ειδικθg γVd)σειζ, πρoσωπκ6g εγγυησειζ, κ6ροζ (για vα το δαvειστεi η
AEK), φημη (Παλαiμα1oι), πρ6oβαο'η στα MME, οτα κfντρα πoδooφαiρου,
στην UEFA. OPAMA μα μια ΑEΚ τηg Γηg με η Λ6oμ <Aγγελοι τηg
AEK> (200.000 μ6λη). Tερ6oπo και μ6νιμο δiκτruo χoρηγiDν με η <Λ6oμ

AEΚ)

(250.Ο0Ο μ6λη).

Στη μελ6τη (ΘEMEΛΙO 21>> - μια Θεσμικη Eπαv6oταση σην ΑEΚ, οriτε
μπ6ρεσε οliτε μπoρεi o6τε θα μπορ6oει κανεiq να αντιπαρατεθεi. 06τε καν
μερικoi ειδικoi κα1 σημαντικoi καθηγητ69 πανεπιoτημiου. Δι6τι το
(ΘEMEΛΙO 21> εμπερι61ει και τιζ δικ69 τoυg γvcboειq, αλλd και γvriloειg
καθηγητiον απ6 6λου9 τουg κλd,δoυζ τηg επιστημηg και 61ι μ6νον τηg
επιοτημηq.

'Eτoι oι δημooιογρ6φoι και εvvoiυ τoυζ επηyελματiεg δημοoιoγρdφουq και
6μ τουq self designated, 6ταν διαπioτωoαν 6π δεv υπαργει 6ντιμoq και
λογικ69 αντiλογoq στιζ θεσειg τηζ (ΘEMEΛΙO 21>> <<απoφιioιoαν> ..... να

a_

π6ρoυν τoν εliκoλο δρ6μο. Kαι ξαφvικ& 6τι κι αν δι0βαζεg η d,κουγεq, η
επωδ69 ηταν iδια. Πρ6κειται γ1α μια - ισμ11Φ iωoη oκεπτικιομο6: <Kαλ6 αλλ&
ανθφικτo. Πo6 θα βρεθοr5ν τ6oοι πολλοi (50.000 Eνωοiτεg); Ποri θα βρει o
καθεvαg τουg 3.0Ο0 ευρiυ oε oυνθηκεg κρioηg oτηv Eλλd'δα;>
'Evτιμη μεv, 6.κρω9 εντιμη
Aυτ"i1πLριπoυ εiναι η κριτικη των δημοoιoγρ&φων.
αφοri αυτd πιoτεr]ουν. 'oμωζ καταoτρoφικξ για το <ΘEMEΛΙO 2L>>.
Eξηγοriμαι: Στην ε'τεoΥ1βαζ, τ1 οfγ1cονη εfioχJ1, δεv μπορεig να διακινηoειg
οfτi το <αθΦνατο νερ6> χωρiζ τα Media. Eπομwωq εtvαι αδriναη (μια
Θεoμικη Eπαν&oταoη σην ΑEK) χωρiζ ην καταν6ηση, την αποδο1η και
fρα τη δημιoυργικη oυμμετo1η των δημοoιoγρd,φων. Aυτ6 εiναι must, και ....
<6νευ το6των oυδεv εοπ γεv6oθαι των δε6ντων>>, (αυτ6 εiναι ελληνικοriρα,
πoλf παλιd, με ν6ημα που κdνει μπαμ).

2. Η

μoναδικη αληθεια εiναι 6τι oτην

AEΚ - μαζi με τηv

πρ6ταο'η του
Eνε1υρoδανειoτη <Χ6ρη 0ικονομ6πoυλoυ> - υπd,ρ1ουν 3 προτd,oειq, oι εξfig2
.... τo (ΘEMEΛΙO 21).',oμωζ αν δεν πεiooυμε τουg δημοoιoγρdφουg 6τι
oτρ6φι θα πdει κι αυτη, αγκαζθ με
μποροriμε να δωoουμε αυτη η λιioη, τ6τε
τιg *λλεg 2, oπ6τε 6να9 ακ6μη Θα απομενει για να την <π6νε> την ΠΑE
τεooεριg. Δι6τt παπα δεv pειαζ6μαστε 6πω9 πρoβ}"iπει' τo κλαοικ6 <<τoν πανε
τ6ooερι9 και ο παπ6 c,π€ντε>>. Eμεiq oτην ΑEK, 61oυμε παπ6" 6ναν <i\νθρωπo
δικοιiq τoυ μαζ
για 6λεξ ,,c, επoγΕg>>, τον δικ6 μαg ανθρωπo πoυ κι εκεtνοq
νιiοθει, τον αξι6τiμb κι5ριο Π6τρo fΙαππa' o Π6τρο9 μαq θβαλε και ξαν6βαλε.
λεφτ6 στην ΑEK και τελεiωoε με αυτd. Τiυρα εiμαoτε εμεig oι 1,5 εκ.
Eνωoiτεg οι οποioι οφεiλουμε να αποτελ6oει ο Π6τρο9 για εμdιg πηγη
6μπvευoηq και πρ6τυπo που το παρdδειγμ& τoυ εiμαoτε υπο1ρεωμεvoι να
ακoλουQηοoυμε oι 50.ΟΟΟ επιλεγμ6νε9 Eνωοiτικεg 0ικoγ6νειε9 καθrbq
καλοriμαοτε να συγκροτηooυμε ην Eγγυητρια Δ6ταμη τηg ΑEK, μ6oα απ6
,o onxoγα τηq iδιαg τηq ΑEK, με πρiοτo και αιiξοντα αριθμ6 1 τον Π6τρο
Παππaπoυ και αυτ69 μ6νoν 3.000 ευρril θα oυνειoφ6ρει 6πω9 κdθε dλλοg'

ουγκροτ(ooυμε τη Eγγυητρια Διivαμη των 50.000 ετπλεγμθvων
να
oικoγενειιbν οτην AEK 61ουμε απ6λυτη ανdιγκη τoυg δημooιογρ&φoυg. Για
τηζ
μαg οτηρiξουν oι δημοoιογρd,φοι σην πρoοπdθεια oυγκρ6τηoη9
iεirγιιτPΙAΣ ΔYNAMΗΣ>> απαιτοι1ν πρrilτα να ... η συγκρoηoουμε
εμεig! Nαι τ6oo παρd,λογα εiναι τα πριiγματα κι αν oαg αρ€oει, λ6νε οι
δημοoιoγριiφοι. Kι αγ δεv oαg αρ€oει - μαζ λθvε , δικ69 οαg εiναι ο oταυρ6-C,
δικ6q oαq κα1 ο iομoq Eνωoiτεq. Πηγαiνετε oε τιπoτα &λλoυg, ε6πιoτoυ9 να

3. Για γα

σαζ τoγ κρατηoουν.
<Ω1 μανοriλα μου θα μπλ6ξω απ6 την Κικη και την Kοκ6 πoια να διαλ6ξω>
'ooo υπdρ1ω εγril, εor5
ρiυηoε ιξ\lαq Eνωoiτηq. Mα, ρε καρvτ&oι, τα εilεαψε.
απλ6 θα με ρωτdg. Tq απαντηoειg θα τιg δiνω εγω,γιαττ oιπριilην <αλητεg>
<ρoυφι0νοι> <δημοoιoγρd,φοι> εiναι .... <κολητdρια μoυ>!
τ, ο6λu', αξι6π1ioι κδριοι δημooιογρ&φoι; Θ6λετε να συγκροτηoουμε πρiDτα
να μαζ βοηθηoετε
ην <EΓΓYHTΡΙA ΔYNΑMΙΙ) ηg ΑEK και .'.. μετ0
6λων των
νεκροθ&φτεg
6τι
πεtτε
εoεiq να .... η αυγκροdοουμε; Eντdιξει

εφημερiδων(6μνομiζατε6τιθαoαgτηγαριξα),θαγiνειακριβiυqαυτ6πoυ
θ6λiτε. Περιμεvετε μiα εβδομ6δα oαq παρακαλiο και θα oαq oερβiρουμε ην

(EΓΓYΗTPΙA ΔYNAMH>)

oτο τn0το.

-

Π6τροοοοo! Πoυ εiοαι ρε φiλε; A, εδiυ ωραiα. Tiγρηηηηη! Tι θθλειg MΦλη
μου, αγoρfvα μoυ, εδcil εiμαι. Niκοοοοοο! Που εioαι οrπτoνοικοκ5ρη μαq,
π6τε ε;ιtw6χoυg θα 6ρΘειq απ6 τo Mαν1&ταv; Π6λυυυυυυυυ! Συγγvιilμη λdθοg
€κανα ((στου κoυφοf τηνπ6ρτα,6oο θ6λει9 βρ6ντα>.
Eντdξει τελειωoαμε το προoκλητηριο.'E1ουμε και λ6με:

B. Πιilg να συγlcρoτεiται <EΓΓYHTPΙA ΔYNAMH>
(H ΣYNTAΓΙΙ)
τpατtεζικ6 λογαριαoμ6 οτα οv6ματα τoυ Προ6δρου τηg
Αθλητικηg Eνiυοεωg Kωνoταντινουπ6λεωg, KιΙloτα Παπαδημητρioυ, τoυ
Πρoθδρου ηg ΠΑE, Aνδρ6α Δημητρ6λoυ και τoυ πρiυην Αντιπρο6δρoυ τoυ
Αρεioυ Π&γου, Διον6oη Γιαwακ6πoυλoυ.

1. Ανοiγoυμε Λlα

2.

Kαλor5με τoν Tiγρη, τoν Π6τρο και τoν Ntκo να καταθ6oουν απ6 400 ευρiυ
(τετρακ6οια, αριθμ6q 4 και δ6ο μιδνον μηδενικ0) oτο λογαριαoμ6, ωq d,τοκο
δdνειο αορioτoυ 1:6voυ επιoτρoφηq. Για λ6γουq νoμιμ6τηταζ να περ6oει oτο
<επtοημo> βιβλiο δανεiων με κωδικ6 Δ & Α (Δαvεικd, και Aγriριoτα).

3.

Kαλοriνται 1Ο.000 Ενωoiτικεg oικoγενειεg να καταθ6oουν και αυτ69 απ6 400
ευρiυ δ6νειο ... ιδioυ τιiπoυ. Nα εiναι υποψηφια μθλη τηg (EΓΓYΗTPΙAΣ
ΔYNAMΙΙΣ> ΑEK τα οποiα κdποια oτιγμη θα κληθοιiν να διαθ€oουv για την
ΑEΚ το πoo6v των 3.000 ευρiυ - μ6νο για μια φορ6 oτη ζωη τoυζ - με
τμηματικ69 καταβoλ6q. Αμεoα 6ΟΟ ευριil και απ6 600 ευριb για καθ6να απ6 τα
επ6μεvα,41ρ6νια, 2013 -20Ι4 - 2015 και 20ι6.

4. oι

καταθ6σειg των δαvεiων vα πραγματοποιηθοriν εντ6q 3 ημεριilν μι6νον,
μετd, ην ανακοivωoη του τραπεζικοri λογαριαομor5. Tο oυνολικ6 ποo6ν των
1Ο.000 x 400 : 4 εκ. 6τοκo δ&νειo τfπου Δ & A θα δια1ειριoτoιiν o
Πρ6εδρo9 τηq ΠAE (πoυ τα yει παiξει απ6 ην ανυδρiα του ταμεioυ ηg) και o
Eνωοiτηg Δικαoτηg, πριi:ην Αντιπρ6εδρoζ τoυ Αρεtoυ Πd,γου, Διονr5oηg

Γιαwακ6πoυλog, o οπoiοg προoρiζεται (μαζi με 6ναν Eνωoiτη πρrbην
Eιoαγγελ6α και f,ναν Evωοiτη 0ρκωτ6 Eλεγκτη) να αναλdβουν την υΨηλη
επoπτε1α του κλd,δου καινοτ6μoυ ελ6γ1ου για τα π6ντα και επt πdντων που
πρoβλ6πει η μελετη (ΘEMEΛΙO 21).

5.

',oταν oυγκροτηθεi και τυrnκd,
η <EΓΓYΗTPΙA ΔYNAMΙΙ)> ηζ AEK, τ6τε
οι 10.00Ο μπρoοτ&ρηδεg (μ6λη τηg) που θα θ1ουν δανεiοει απ6 400 ευρiυ θα
ουμψηφiοoυν τo πoo6 του δαvεiου με την πρoκαταβολη των 600 ευρdl πoυ θα

διαθ6oει κfrθε μiα απ6 τιc,50.000 ετnλεγμ6νεg Eνωofπκεg oικογεvεlεζ, oι
οποiεg θα oυγκροηooυν τελικ6 την <EΓΓYΗTPΙA ΔYNAMIΙ> τηg AEK.

6.

Απ6 τα 400 ευριb τα οποfα θα κατατεθoιiv oτον τραπεζικ6 λογαριαoμ6, πoo6
35 ευρiυ θα πιoτωθo6ν υπ6ρ τηq Eραoιτεχ1η1(ηg AEK, για να καλδψουν μtα
ετηoια oυνδρoμη. 'Eτoι 6λoι οι Creative Leaders δανειoτ69 θα γiνουν
αυτ6ματα μ6λη ηg Εραoιτε1vιΦg ΑEK και σε oυνεργαoiα με ηv ΠΑΕ θα
<απογειiοooυν)) την M&να AEΚ με την παρουσtα τoυq.

.

Mπρooτdρηδεg Eνωο'πεq, η ψπ&}"α εiναι oτα π6δια σαζ και ψπpaoτa oαq κεvη
η εοτiα των Δημoοιoγριiφων. Bdλτε τo πpωτo goal εοεiq τωρα, oτετ}αε

7

αδι6βαoτου9 6oου9 βρηκαν ανοικτη την π6ρτα και μπηκαν oτην ΑEK και
ξαπλωoτε oτην πολυθρ6να σαg με 6να oυiοκι για να τo απoλαtiοετε. Σαq
βεβαιdlνω 6τι 6λη την υπ6λoιzη δoυλει6 πoυ πp€πεινα γiνει oτηv ΑEΚ θα ην
κ&νουν οι .... Δημoοιογριftφοι! Σοβαρ6 το λ6ω, απολriτωg oοβαρd και
κυριoλεκτικ6.'Eτoι μ6νo φτιd,1yoνται oι Δημocιoγριiφοι. Διεθvηg εiδηoη θα
γtvει το θαr5μα των 3 ημερiυν που θα i:γετε επιτtlxει. Mε 1:υο& γρ0μματα θα
γρd,ψει τιg Οικογfνει6g oαg η Ιοτoρiα τηg ΑEK. Mε ταυτ6ητα <Αεκ&ρα
Αεκ[δηq, Creative Leader τηq AEK> θα κυκλοφορεiτε. Και .... προo6ξτε:
Eπειδη θα δημoοιευθοfν τα oν6ματα των κCreative Leader> Eνωoιτiυν
δανειoτcilν, 6οοι δεv θα περιλαμβαν6oαοτε oτιg δημ6oιε9 ανακoινiοoειg θα
κυκλoφoρεiτε με &λλη ταυτ6ητα αν&μεoα μαζ στην ΑEK που θα γρ6φει:
<Mπαγ*oαg Mπαγαoiδηg, d1θog αρoδρηg τηg AEK>, για να μην 7[ω Πηλιοg
Γofοηg τηg AEK πoυ θα την 6γει πρoδiυοει και oκoτiοοει ταυτ61:oνα, αν
ε1γατε την πoλυτ6λεια vα διαθ€oετε 4ΟΟ ευρiο τrbρα και 2.600 ευρiο οε 4
1ρ6νια, απολriτοrq αβλαβrδq για τον 0ικογενειακ6 προδπολoγιομ6 σαζ και
δεν τo πρaξατε.
8.

9.

Eνωοiτεg και Eνωοiτιoεg,
Η ΠAE βρioκεται oτημwη οτον τoi1o με το απ6oπασμα aτα 6 ψi.τpα απΛlανττ
τηg. Tο παραyγε}'"ψα <επi οκoπ6ν> 61ει δoθεi. Η απ6φαοη σαg για το δ&νειο
δεν εiναι υπ6θεoη 400 ευρiο. Να εtoτε β6βαιoι 6τι 100Υο θα εiναι η διαταγη
(πυρ} oτο απ6oπαoμα η αυτ6 που πρΕπει ψε πpd'ξειg πλ6ον να φωνdξoυμε
δυνατ& στoυζ εκτελεoτ69: Tουg ζυγοιiq λδοατε, μαρg!
Εμπρ6q λοιπ6ν μπρooτιftρηδεq Eνοrοiτεq και μπροoτιiριοεq Eνιοοiτιοεg.
Xτioτε το <ΘEMEΛΙO 21> τηg ΑΕΚ. Kαι μεταδιiloτε οηv επ6μενη γενι6
Eνωoιτlον πoυ θα βoουν το <ΘEMΕ^lo 22>> ην καlνοτομiα oκ6ψηζ και
πρωτοβoυλiαζ σαζ.
Mι26ιftληq Tρο1ανιflq
8 Mαρτtoυ 2012

Y.Γ. Mπ6μτπρεg Eνωοιτdκια μoυ, αγ6ρια και κορiτoια. oρμηoτε στoν Mπαμπd,,

αλλd μιδνον αν <<τιi1ει>>. Aπαιτεiστε να οτεiλει τo δ6νειο oτo δικ6 oαg 6νομα για
να αρfoετε να γρd,φετε απ6 τiυρα ιoτορiα oτην AEΚ oαg.
Bυζαντινη μου Αρ16ντισσα, Kυριi αυτηg τηg 6μoρφη9 Ενωoiτικηg oικoγfvειαg
πoυ φαντd,ζομαι, αν δειg 6τι ο δικ6q oου κ6νει νερ& με το δdνειο των 4Ο0 ευρcb,
δcbοτου να διαβ6οει <ιΛυoιοτρ,ξτη>>. oγι τντoτε 6λλo, αλλd για να ξ6ρει.... τι τoν
περιμεvει.'Η για να πoriμε ην αληθεια, να καταλ&βει π δεv θα τoν περιμ6vει πια'
ξ&πεg τηq ζωηζ μου Eνcοoiτεgo Ξζηaα μια θαυμιiοια ζιιi1 μαζi οαg. Σαg
ευ1αριaτιir απι6 καρδιιiq. ..

M.T.

