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■ Ο Χατζηιωάννου θέλει να ακυρώσει την

παραγγελία στους Γαλλογερμανούς, που
θα οδηγήσει την εταιρία στη χρεοκοπία

Η

είδηση πως ο ιδρυ- 5.700.000 ευρώ) σε όποιον πληροτής και µεγαλοµέτο- φοριοδότη παρέχει στοιχεία που
χος της easyJet κατά θα βοηθήσουν ώστε να ακυρωθεί
34% Στέλιος Χατζηι- η προσυµφωνηµένη από το 2013
ωάννου «επικήρυξε» παραγγελία 107 αεροσκαφών από
-όπως γράφτηκε- για 5.000.000 την Airbus, ύψους 4,5 δισ. στερστερλίνες τη διοίκηση της εταιρί- λινών (περίπου 5 δισ. ευρώ), καας που όχι µόνο δηµιούργησε το θώς, εάν η συµφωνία προχωρή1995 αλλά και οδήγησε στο να γί- σει και η πληρωµή πραγµατοποινει µία από τις πιο επιτυχηµένες ηθεί, τότε η easyJet κινδυνεύει να
αεροπορικές εταιρίες χαµηλού κό- οδηγηθεί σε χρεοκοπία µέχρι το
στους στον κόσµο ήταν η πρώτη τέλος του έτους.
Σε µία εποχή µε τεράστιες απώεπιφανειακή ανάγνωση της ιστορίας. Γιατί όσα έγιναν και όσα πρό- λειες, καθώς ο στόλος της εταιρίας
κειται να γίνουν σήµερα στη γενι- έχει µείνει καθηλωµένος λόγω των
κή συνέλευση της εταιρίας, όπως µέτρων που είχαν ληφθεί για την
προκύπτει από τα νέα στοιχεία που αποτροπή διάδοσης του κορονοϊβλέπουν το φως της δηµοσιότη- ού, ο κ. Χατζηιωάννου υπογράµτας, δεν είναι απλώς η σύγκρουση µιζε στην ανακοίνωσή του πως οι
ενός µεγαλοµετόχου µε το διοικη- διευθυντές της easyJet, τους οποίους µάλιστα αποκαλεί
τικό συµβούλιο.
µε εξαιρετικά απαξιΕίναι κυρίως η σύγκρουση ενός επιχειΤα ερωτήµατα ωτικούς χαρακτηριρηµατία µε τεράστια,
για τις µετοχές σµούς, επιθυµούν να
διατηρηθεί µία συµπαγκόσµια οικονοµικαι ο ρόλος
φωνία, η οποία πρόκά συµφέροντα που,
κειται να πλήξει ανεόπως φαίνεται, λυτου Ελληνα
πανόρθωτα τους µεµαίνονται τους αιθέµεσολαβητή
τόχους (µεταξύ των
ρες, προκειµένου να
οποίων συµπεριλαµκερδοσκοπούν, θέτοντας σε κίνδυνο σηµαντικές εται- βάνονται και συνταξιοδοτικά ταρίες µε χιλιάδες εργαζοµένους. µεία), τους φορολογουµένους στο
Μία σύγκρουση που θυµίζει αυτή Ηνωµένο Βασίλειο, τους πελάτες
του ∆αβίδ µε τον Γολιάθ και µπορεί αλλά και τους εργαζοµένους. Τους
να αποτελέσει το άγγιγµα της αρ- µετόχους γιατί, εάν η εταιρία χρεοχής του νήµατος που θα οδηγήσει κοπήσει, θα χάσουν όλα τα χρήµαστο να λυθεί ένα µάλλον εξαιρε- τα που έχουν επενδύσει. Τους φοτικά δύσοσµο κουβάρι, που µέσα ρολογουµένους γιατί η εταιρία δεν
του ίσως να κρύβει τεράστια σκάν- θα µπορέσει να αποπληρώσει το
δαλα δωροδοκιών και συµφωνιών δάνειο ύψους 600.000.000 λιρών
το οποίο της παρείχε η βρετανική
κάτω από το τραπέζι.
κυβέρνηση προκειµένου να αντεΤο χρονικό
πεξέλθει στην κρίση του Covid-19
Στις 12 Μαΐου δηµοσιεύεται από και το οποίο πρέπει να αποπλητον κ. Χατζηιωάννου µία ανακοί- ρώσει έως τον Μάρτιο του 2021.
νωση, στον διαδικτυακό ιστότοπο Τους πελάτες, γιατί τα vouchers
της easyjet PLC, που αναπαράγε- που πήραν ως αντιστάθµισµα για
ται ταχύτατα σε ελληνικά και διε- τα ταξίδια που δεν πραγµατοποίηθνή µέσα, από την οποία µαθαί- σαν, προκειµένου να ταξιδέψουν
νουµε πρώτη φορά πως ο Στέλιος στο µέλλον, θα αποτελούν άχρηστα
Χατζηιωάννου υπόσχεται αµοιβή χαρτιά. Και τους 15.000 εργαζοµέύψους 5.000.000 λιρών (γύρω στα νους καθώς θα χαθούν συνολικά

Σήμερα η κ
ρ
γενική συ ίσιμη
νέλευση
Ενθετη πάνω: Ο Κίµων Σωτηρόπουλος, αντιπρόεδρος του τµήµατος πωλήσεων της Airbus για την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, ο οποίος ενδέχεται να έχει διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη συµφωνία της Airbus µε την easyJet, συµφωνία η οποία
βρίσκεται κάτω από το µικροσκόπιο του Στέλιου Χατζηιωάννου (ένθετη κάτω)

Πρόστιμο 3,6 δισ. ως αποζημίωση για δωροδοκίες
ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ο κ. Χατζηιωάννου
έκανε µία εκτενή αναφορά στη µελανή ιστορία
της γαλλογερµανικής Airbus, την οποία δεν διστάζει
να αποκαλέσει «εταιρία-µάστορα στις δωροδοκίες»
και η οποία αποτελεί τη µία από τις δύο µεγαλύτερες
εταιρίες στον χώρο των επιβατικών αεροσκαφών. Είναι, εξάλλου, γνωστό πως µόλις τον Ιανουάριο του
2020 η Airbus συµφώνησε να πληρώσει τεράστιο
πρόστιµο ύψους 3,6 δισ. ευρώ στις γαλλικές, βρετανικές και αµερικανικές Αρχές ως αποζηµίωση, καθώς έρευνα διάρκειας τριών ετών έφερε στο φως
µία σειρά υποθέσεων δωροδοκίας, διαφθοράς και
αθέµιτων πρακτικών που εφάρµοζε προκειµένου να
κλείνει συµφωνίες πώλησης αεροσκαφών. Το ενδιαφέρον είναι ότι κατάφερε να µην αποκαλυφθούν τα
στοιχεία των δωροδοκουµένων.
Ο Ελληνοκύπριος επιχειρηµατίας σηµείωνε ακό-

όλες οι θέσεις εργασίας. Αναφερόµενος δε στον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου της easyJet
Τζον Μπάρντον, ο Ελληνοκύπριος επιχειρηµατίας επισήµανε πως
από τη στιγµή που ανέλαβε επικεφαλής η εταιρία έχει αγοράσει 267
αεροσκάφη από την Airbus. Νούµερο που προκαλεί τεράστιο ίλιγγο
και αµέτρητα ερωτήµατα.

«Ανάκριση»
Το βρετανικό κανάλι Sky News
µετέδωσε χθες πως ο κ. Χατζηιωάννου πρόκειται να θέσει σήµερα µερικά από αυτά τα πολύ σηµαντικά ερωτήµατα στο διοικητικό
συµβούλιο της εταιρίας. Ερωτήµατα που από µόνα τους αποκαλύπτουν ένα τροµερό παρασκήνιο. Οπως ανέφεραν πηγές που
βρίσκονται κοντά στον µεγαλο-

µη πως οι µεγαλύτερες παραγγελίες της easyJet από
την Airbus είχαν πραγµατοποιηθεί κατά τη χρονική
περίοδο που έλαβε χώρα το περίφηµο πλέον σκάνδαλο δωροδοκιών της γαλλογερµανικής εταιρίας.
Σηµείωνε, τέλος, πως ο Τζον Μπάρντον είχε
απορρίψει αίτηµά του για δηµιουργία ανεξάρτητης
επιτροπής προκειµένου να ερευνηθεί εάν χρησιµοποιήθηκαν τέτοιου είδους δόλια µέσα και για τις
συµφωνίες που είχαν κλειστεί µε την easyJet. Ο κ.
Μπάρντον, από την άλλη, υποστηρίζει πως από το
«σπάσιµο» της συµφωνίας η easyJet θα έχει µεγαλύτερες απώλειες παρά κέρδος.
Σε κάθε περίπτωση, η σηµερινή γενική συνέλευση θα καθορίσει εάν τόσο ο Τζον Μπάρντον όσο και
ο διευθύνων σύµβουλος Γιόχαν Λούντγκρεν αλλά και
ακόµη δύο µη εκτελεστικά µέλη θα διατηρήσουν τις
θέσεις τους.

µέτοχο της εταιρίας και τις οποίες επικαλείται το βρετανικό κανάλι, ο κ. Χατζηιωάννου θα θελήσει
να µάθει, για παράδειγµα, εάν η
Airbus έχει αποκτήσει µετοχές της
easyJet, τις οποίες ελέγχει άµεσα ή
έµµεσα, µέσω επενδυτικών ή άλλων σχηµάτων. Θα θελήσει να µάθει, ακόµη, γιατί οι διευθυντές της
easyJet αρνήθηκαν να επιδοθεί
στην Airbus νοµικό αίτηµα, ώστε
να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει
εάν έχει µετοχές της αεροπορικής
εταιρίας. Οπως είναι προφανές,
εάν ένα τέτοιο σενάριο επιβεβαιωθεί, θα προκαλέσει τσουνάµι εξελίξεων και αντιδράσεων. Σύµφωνα, εξάλλου, µε τις ίδιες πηγές, οι
επικεφαλής της εταιρίας θα κληθούν ακόµη να απαντήσουν εάν
έχουν γνωρίσει τρεις Ελβετούς δικηγόρους ή συνεργάτες αυτών κι

αν έχουν κλείσει έµµεσα ή άµεσα
συµφωνίες µαζί τους. Προφανώς
οι Ελβετοί δικηγόροι θα αποτελέσουν πρόσωπα-κλειδιά στις αποκαλύψεις που πρόκειται να προκαλέσουν θόρυβο τις επόµενες ώρες.
Η «δηµοκρατία», πάντως, είναι σε
θέση να γνωρίζει πως η ιστορία
ενδέχεται... να έχει ακόµη περισσότερο ελληνικό χρώµα. Πληροφορίες αναφέρουν πως αντιπρόεδρος του τµήµατος πωλήσεων της
Airbus για την κεντρική και βόρεια
Ευρώπη είναι ο Κίµων Σωτηρόπουλος, ο οποίος εκ θέσεως είναι
αρκετά πιθανό να έχει διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στο κλείσιµο της
συµφωνίας µε την easyJet. Μένει
φυσικά να αποκαλυφθεί ακριβώς
ο ρόλος του και κυρίως ο τρόπος
µε τον οποίο σφραγίστηκαν αυτές
οι συµφωνίες.

