ΠΑΟΚ : Η μεγαλύτερη
στον κόσμο

ομάδα

Μπορεί να μοιάζει με ανέκδοτο αλλά έτσι προπαγανδίζει η ΠΑΕ
ΠΑΟΚ την συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ιδέα αλλά όχι και η μεγαλύτερη στον
κόσμο! Λίγο μετριοφροσύνη δεν θα έβλαπτε. Ειδικά φέτος που
τερμάτισε τέταρτος στο κανονικό πρωτάθλημα και μάλιστα
τέσσερις βαθμούς πίσω από τον ΑΡΗ.
Τόσα εκατομμύρια, τόση φασαρία για το τίποτα. Και ούτε
κουβέντα πλέον για διαιτησίες, για Κράτος των Αθηνών και
αδικίες.
Χρόνια τώρα ο ΠΑΟΚ είχε καπαρωμένη την 4η και 5η θέση με πολύ
μικρότερους παράγοντες και πολύ μικρότερο μπάτζετ. Δεν
χρειάζονταν τα εκατομμύρια του Σαββίδη για να το πετύχει. Η
διαφορά ανάμεσα στο τότε και το τώρα είναι ότι τότε ήταν εκτός
κατεστημένου ενώ τώρα είναι εντός . (έχει φθάσει με την ΑΕΚ να
ελέγχει και την ΕΠΟ). Και ως εκ τούτου δεν μπορεί ο φίλαθλος
του ΠΑΟΚ να προφασιστεί ότι του φταίνε οι άλλοι. Να το παίξει
κυνηγημένος και αδικημένος (σαν την αριστερά). Για πρώτη φορά
είναι στο κλάμπ των ισχυρών. Και είναι χαμένος. Και δεν μπορεί
να τα βάλει ούτε με τον πρόεδρο ούτε με τον προπονητή που τον

θεωρεί δικό του παιδί. Και πώς θα εκτονωθεί πώς θα ξεσπάσει;
Βρίζοντας μόνο τους παίχτες;
Για τον οπαδό του ΠΑΟΚ που γνωρίζουμε τόσα χρόνια, πως
σκέφτεται και πώς αντιδρά, την ψυχολογία του και τον
μελοδραματισμό του, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Για πρώτη
φορά είναι αντιμέτωπος με μια κατάσταση που αδυνατεί να την
αντιμετωπίσει.
Θα μπορούσε βέβαια να αλλάξει ο ίδιος. Να αρχίσει να βλέπει τα
πράγματα με λιγότερο συναίσθημα και περισσότερο με
ποδοσφαιρικούς όρους. Να αφήσει τις κλάψες και τις γκρίνιες
και να μιλήσει για μπάλα. Θα μπορέσει να το κάνει; Πολύ
δύσκολα αν κρίνουμε από την κοινωνική προέλευση των
περισσότερων φιλάθλων του ΠΑΟΚ και κύρια από την ποδοσφαιρική
κουλτούρα που έχουν αποκτήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Το πιο πιθανό τελικά είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ να κρατήσει
χαμηλούς τόνους, να μην εκδηλώσει ανοιχτά την δυσαρέσκειά του,
ελπίζοντα πως πρόκειται για κάτι προσωρινό που θα διορθωθεί με
την νέα σαιζόν. Ο θεός του ΠΑΟΚ είναι μεγάλος, μπορεί κάτι να
κάνει για αυτό.
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