Κωστούλας: «Μάλλον βγάζει χολή εναντίον μας η Nova»
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Παρασκευή, 18 Μαίου 2018 19:30

Ο ισχυρός άνδρας του Παναιτωλικού κατηγόρισε τη NOVA για αθέμιτο ανταγωνισμό

Ο Φώτης Κωστούλας φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Τρίτο Ημίχρονο» και μίλησε για τη
στάση της NOVA να αφήσει χωρίς τηλεοπτική στέγη κάποιες ομάδες, ενώ σχολίασε και
τους λόγους που πιστεύει ότι οδήγησαν τη συνδρομητική πλατφόρμα να προβεί σε αυτή την
ενέργεια.

Αναλυτικα:

Για το αν τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού από τη NOVA: Είναι σίγουρο πως υπάρχει
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θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού από τη στιγμή που η NOVA σπάει τον συνεταιρισμό μας. Όλα
αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμασταν με τη NOVA υπήρχε η κεντρική διαχείριση. Πριν από
λίγα χρόνια όταν προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε περισσότερα χρήματα, τότε βρήκαμε
απέναντί μας τη NOVA. Μας είχε βάλει όρο πως σε βάθος χρόνου θα πρέπει να μείνουν
μόνο 12 ομάδες. Μας είχε επισημάνει πως θα πρέπει να λιγοστέψουν οι ομάδες για να
υπάρχει βιωσιμότητα. Αυτό όμως που ξεχνάει η NOVA είναι πως είναι απλά μία εταιρία και
όχι κάποιο δικαιοδοτικό όργανο. Η NOVA κερδίζει από όλες τις ομάδες αυτά τα χρόνια.
Πλέον βρήκε την ευκαιρία για να περάσει τη θέση της, ώστε να μειωθούν οι ομάδες από τη
στιγμή που δεν θα μπορούν να επιβιώσουν οικονομικά.

Για το αν η NOVA έχει σχέδιο «εξόντωσης» των ομάδων: H NOVA έχει δηλώσει από
παλιότερα πως θέλει να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν θα μπορούσε να επιθυμεί κάτι άλλο με τη
στάση που δείχνει. Υπάρχουν κάποιοι που λένε πως κάποιες ομάδες είναι πιο εμπορικές.
Αν κοιτάξει όμως κανείς ποιες ομάδες έχουν μείνει απ’ έξω από την κεντρική διαχείριση, θα
δει πως ανάμεσά τους υπάρχουν πιο εμπορικές ομάδες, απ’ αυτές που είναι μέσα.

Για το γεγονός πως κάποιες ομάδες που βρίσκονται εκτός της διαχείρισης συζητάνε με τη
NOVA: Η NOVA έκανε το εξής παράδοξο και θα πρέπει να το θίξουμε για ακόμα μία φορά.
Με τις πρώτες ομάδες που συζήτησε, έδωσε παραπάνω χρήματα απ’ αυτά που έδινε
πέρυσι. Ωστόσο δεν είμαι σίγουρος γι’ αυτό και έτσι δεν μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρος.
Η NOVA μας είχε κάνει μία πρόταση πέρυσι η οποία αναφερόταν σε 30 εκατομμύρια. Μέχρι
στιγμής έχουμε πάρει γύρω στα 25. Αν έπαιρνε στην τηλεοπτική της στέγης και της
υπόλοιπες ομάδες, δεν πρόκειται να έφτανε ποτέ στα 30 εκατομμύρια.

Για το αν πιστεύει πως η NOVA μοίρασε τα λεφτά της στις ομάδες που πιστεύει ότι είναι
πιο εμπορικές: Το θέμα της εμπορικότητας του Παναιτωλικού δεν μπορώ να το συγκρίνω με
άλλες ομάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μείναμε εκτός των ομάδων που επέλεξε η
NOVA.

Για το λόγο που η NOVA δεν επέλεξε τον Παναιτωλικό: Δεν νομίζω πως υπάρχει κάποια
προσωπική κόντρα. Ίσως παλιότερα σε κάποιες συζητήσεις να μην ήμουν τόσο ευγενικός.
Ίσως ο κ. Παπαδόπουλος και κατ’ επέκταση η NOVA να βγάζει «χολή» απέναντί μας.

Για το αν θα προχωρήσει η θέση του Παναιτωλικού να μπλοκάρει την έναρξη του νέου
Πρωταθλήματος: Όταν συντάξαμε αυτή την επιστολή, αποφασίσαμε να κρατήσουμε μέχρι
τέλους τη στάση μας. Θα πρέπει να προβληματιστούν όσοι επέλεξαν να χαλάσουν αυτόν

2/3

Κωστούλας: «Μάλλον βγάζει χολή εναντίον μας η Nova»
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Παρασκευή, 18 Μαίου 2018 19:30

τον συνεταιρισμό. Θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και η Πολιτεία ώστε να γίνει ένα
Πρωτάθλημα με ίσους όρους για όλους.

Για την πρόταση του υφυπουργού αθλητισμού για τη δημιουργία νέων Πρωταθλημάτων με
τη σύμπραξη της ΕΡΤ και της NOVA: Ξέρω πως υπήρξε μία τέτοια προσπάθεια, αλλά δεν
ξέρω αν καρποφόρησε. Αυτό όμως θα ήταν δύσκολο να συμβεί, λόγω και των κανονισμών
της ΕΠΟ και της FIFA. Αν γινόταν κάτι τέτοιο θα συνέβαινε από το μεθεπόμενο
Πρωτάθλημα.
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