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Την εποχή που στις κερκίδες 
της Τούµπας ακουγόταν η ιαχή 

«φέρε τον Ρονάλντο, Μπατατούδη, 
να καεί το πελεκούδι» λίγοι 

γνώριζαν πως ο πολυµήχανος επιχειρηµατίας 
είχε διασωθεί στο παρά πέντε 

το 1999 µε την πώληση του ξενοδοχείου 
«Ακροπόλ Παλλάς» στο 

υπουργείο Πολιτισµού, επί θητείας 
του σηµερινού υπουργού Οικονοµικών 

Ευάγγελου Βενιζέλου. 
Ο σηµερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 

είχε τότε παραλάβει, συµβολικά, 
σε ειδική εκδήλωση και το 

κλειδί του «Ακροπόλ». Στις εφηµερίδες 
της εποχής εκείνης αναφερόταν 

πως λίγα χρόνια νωρίτερα ο κ. Βενιζέλος 
είχε βοηθήσει στην απόκτηση 

του πλειοψηφικού πακέτου του ΠΑΟΚ 
(το είχε ο θ. Βουλινός) από τον Γ. 

Μπατατούδη. 
Ο αντιπρόεδρος, ειρήσθω εν παρόδω, 

συνέχισε και στη συνέχεια να 
διατηρεί φίλαθλα αισθήµατα και το 
2001, µε τον δικής του έµπνευσης νόµο 

2947, έσωσε από υποβιβασµό και 
καταστροφή τις οµάδες µπάσκετ της 
εκλογικής του περιφέρειας. 

To ιστορικό ξενοδοχείο «Ακροπόλ 
Παλλάς», που εγκαταλείφθηκε 

στην τύχη του και πρόσφατα έπιασε 
πάλι φωτιά, λειτούργησε σαν «µαξιλάρι» 

για τον Γ. Μπατατούδη όταν ο 
κατασκευαστικός του όµιλος υπό την 
ΕΡΓΑΣ είχε προβλήµατα ρευστότητας, 

πριν αρχίσει το ράλι στο Χρηµατιστήριο, 
που τον εκτόξευσε στα ύψη. 

Ο ίδιος χρηµατιστηριακός παραλογισµός 
τον οδήγησε, λίγα χρόνια αργότερα, 
στην καταστροφή και την εξορία, 

αφού προηγουµένως στην Τούµπα 
ακουγόταν το «Μπατατούδη, 

Μπατατούδη, δεν χορεύει νηστικό 
αρκούδι». 

Η καταδίκη για υπεξαίρεση 
Προτού φύγει κακήν κακώς από τον 
ΠΑΟΚ (τον οποίο λίγα χρόνια νωρίτερα 

είχε ανακοινώσει πως θα έβαζε 
στο Χρηµατιστήριο µέσω συγχώνευσης 

µε την παραπαίουσα νηµατουργία 
Νηµατεµπορική) ο Γ. Μπατατούδης 
είχε «µυήσει» τους Ελληνες φιλάθλους 

στους Αραβες επενδυτές. 
Πολλά χρόνια νωρίτερα από τον 

Αραβα πρίγκιπα του κ. Τσάκα, ο Γ. 
Μπατατούδης είχε εξαγγείλει πως 
ο Σαΐντ Καντάφι (γιος του µακαρίτη 

Μουαµάρ) θα εξαγόραζε τον ΠΑΟΚ. 
Η εξαγορά δεν έγινε ποτέ, αλλά ο 

ίδιος βρήκε για χρόνια καταφύγιο στη 
Λιβύη ως µηχανικός και φυγόδικος. 
Είχε καταδικαστεί τον Απρίλιο του 
2009 από το Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων 

θεσσαλονίκης, σε δέκα 
χρόνια κάθειρξη χωρίς αναστολή 

για υπεξαίρεση 7.300.000 ευρώ από 
τα ταµεία της ποδοσφαιρικής οµάδας. 

Αναρριχήθηκε στην αφρόκρεµα 
των κατασκευαστών µέσω της ΕΡΓΑΣ 
και στα µέσα της δεκαετίας τοθ '90 
απασχολούσε το Χρηµατιστήριο. Με 
ορµητήριο την οδό Μπουµπουλίνας, 
κοντά στο υπουργείο Πολιτισµού, 
όπου ήταν ο Eu. Βενιζέλος, ο Γ. Μπα- 

Οταν ο Βενιζέλοβ έσωσε 
(µε λεφτά του xpaious) 

τον «Λίβυο» Μπατατούδη 
Η αµαρτωλή ιστορία του «Ακροπόλ Παλλά8» (τυλίχθηκε ons φλόγεδ προχθέδ) 

που ε£αγορά<πηκε λίγο πριν καταρρεύσει ο εητχειρηµαήαδ ένανπ 4,58 δισ. δρχ., 
τα δάνεια από την Αγροτική, η Οίνων και Οινοπνευµάτων που έγινε Intersat 

η ΕΡΓΑΣ, τα κτήµατα του Καµπά και ο vios του Καντάφι που θα αγόραζε τον ΠΑΟΚ 

A 2 Φεβρουαρίου του 1999:0 τότε υπουργός Πολιτισµού Eu. Βενιζέλος κρατά το κλειδί του ιστορικού ξενοδοχείου «Ακροπόλ Παλλάς» 
µετά την υπογραφή της σύµβασης για την αγορά του από το υπουργείο Πολιτισµού. Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά ο Γ. 
Μπατατούδης (τότε πρόεδρος της ΕΡΓΑΣ) και ο Ε. Γιαννακόπουλος (γ.γ. του ΥΠΠΟ εκείνη την περίοδο και τώρα διορισµένος, από τον υπ. 
Οικονοµικών, πρόεδρος στην Εππροπή Παιγνίων) 

~ν·ΜΙ'<ΟΙ ^ 

To «Ακροπόλ Παλλάς» τυλιγµένο 
στις φλόγες 

To ξενοδοχείο (πάλαι ποτέ στολίδι Tns 
οδού Πατησίων) που 8α γινόταν υπουργείο 

Σε διεθνή συνάντηση αρχιτεκτόνων στη Βιέννη το 1990 το «Ακροπόλ Παλλάς» χαρακτηρίστηκε 
«εξαιρετικό δείγµα αρχιτεκτονικής της διεθνούς ap νουβό». To ιστορικό 

ξενοδοχείο κατασκευάστηκε την περίοδο 1926-1928, µε σχέδια του αρχιτέκτονα Σωτήρη 
Μαγιάση σε οικόπεδο που είχε αγοράσει η οικογένεια Καραδόντη το 1920 από 

τον Ιωάννη Μπόταση. To ύφος του είναι 34 µέτρα και περιλαµβάνει υπόγειο, δύο στάθµες 
ισογείου, πέντε παρόµοιας κάτοψης ορόφους µε µεγάλες αίθουσες, δύο δώµατα 

συνολικού εµβαδού 6.600 τ.µ., περίτεχνα δάπεδα κλπ. Πα χρόνια ήταν σηµείο αναφοράς 
της κοσµικής Αθήνας, µε την τελευταία απόπειρα ανακαίνισης να σταµατά το 

1989, όταν έληξε η άδεια λειτουργίας του. Οι Αυστριακοί ιδιοκτήτες µεταβίβασαν στη 
συνέχεια τις µετοχές του «Ακροπόλ» σε εταιρία συµφερόντων του Γ. Μπατατούδη. 

To 1999 το υπουργείο Πολιτισµού επί υπουργίας Ευάγγελου Βενιζέλου απέκτησε 
το ξενοδοχείο έναντι 4,58 δια δραχµών (13.400.000 ευρω) και κατέβαλε την πρώτη 
δόση (1,8 δισ. δραχµές, δηλαδή περί τα 5200.000 ευρώ), που αφορούσε την αγορά. 
Τα υπόλοιπα χρήµατα θα τα έπαιρνε ο όµιλος του επιχειρηµατία για την αποκατάσταση 

του ιστορικού ξενοδοχείου ώστε να στεγάσει το υπουργείο. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε 
πως υπήρχαν σοβαρά στατικά προβλήµατα και ανάγκη για εκτενείς εργασίες 

ώστε να µετακοµίσει το υπουργείο Πολιτισµού. 
To 2005 ο τότε υφυπουργός Πολιτισµού (και σηµερινός περιφερειάρχης Πελοποννήσου) 

Π. Τατούλπς είχε εξαγγείλει πως το «Ακροπόλ» θα είναι έτοιµο το 2008. Με 
την αλλαγή κυβέρνησης το 2009 µάθαµε πως το 2012 θα είναι η χρονιά του ξενοδοχείου, 

καθώς θα εγκατασταθεί ο νέος ανάδοχος για την ανακαίνιση. Η νέα πυρκαγιά 
(η δεύτερη) πρόλαβε τους εργολάβους που διαγκωνίζονται στον σχετικό διαγωνισµό 

του υπουργείου. 

τατούδης ανήκε στους ισχυρούς της 
εποχής. Φέρεται ως ο εµπνευστής της 
αγοράς των Κτηµάτων Καµπά από πέντε 

κατασκευαστικούς οµίλους (τώρα 
ανήκουν εξ ολοκλήρου στη REDS του 
οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ), η ΕΡΓΑΣ ήταν 
ένας από τους µετόχους της Αττικής 
Οδού (η εταιρία πώλησε τις συµµετοχές 

σε Καµπάς και Αττική Οδό όταν 
άρχισε να βουλιάζει). 

Στα τέλη της δεκαετίας του '90 ήταν 
από τα σύµβολα της ευφορίας στο 
X.A, που έφτασε να γίνει γιγαντοαφίσα 

του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ 
στις εκλογές του 2000! Οι απίστευτες 
υπεραξίες της εποχής, η «φάµπρικα» 
µε κοινοτικά κονδύλια για έργα και ο 
εύκολος δανεισµός (χάρη σης προνοµιακές 

σχέσεις µε το πολιτικό σύστηµα...) 
επιτρέπουν στον Γ. Μπατατούδη 

να ανοίξει φτερά. 
Στις γενικές συνελεύσεις Tns ΕΡΓΑΣ, 

οι οποίες πραγµατοποιούνται 
στο «Ακροπόλ» της Πατησίων, που 
είχε αποκτηθεί από τον επιχειρήµατα, 

επικρατεί πανηγυρική ατµόσφαιρα. 
Ανακοινώνονται σχέδια επί σχεδίων, 

µε τη διοίκηση να δηλώνει πως 
συζητά µε Αµερικανούς επενδυτές 
για σειρά πρωτοβουλιών. Τίποτα φυσικά 

δεν υλοποιείται. 
Ο Γ. Μπατατούδης έχει προλάβει, 

όµως, να αποκτήσει την ανενεργό 
εισηγµένη εταιρία Οίνων και Οινοπνευµάτων, 

την οποία µετονοµάζει 
σε Intercat, και αρχίζει τη µεγάλη περιπέτεια 

στον χώρο του αθλητισµού 
(ελέγχει πλέον τον ΠΑΟΚ), των τηλεπικοινωνιών 

(τότε αρχίζει η απελευθέρωση 
της ελληνικής αγοράς) και 

των media. 
Σύµβουλοι στην Intercat είναι κορυφαία 

στελέχη, όπως ο Ηλ Γεωργίου 
(ενεπλάκη στην υπόθεση «µαύρων 
ταµείων» της Sieme^ ως πρώην 

γενικός διευθυντής) και άλλα ηχηρά 
ονόµατα. Ο επιχειρηµατίας αποκτά 

τον τηλεοπτικό σταθµό Seven 
Χ και ανακοινώνει επένδυση για τη 
δηµιουργία ψηφιακού δορυφορικού 
«µπουκέτου», όπως η Nova. 

Ο κατήφοροβ των µετοχών 
Οι µετοχές των ΕΡΓΑΣ και Intercat 
απογειώνονται στη διάρκεια του 1999, 
αλλά οι επενδύσεις δεν προχωρούν. 
Οι τεράστιες εκπτώσεις ρε τις οποίες 
έχει αναλάβει τα έργα η τεχνική εταιρία 

αρχίζουν να παράγουν ζηριές, ενώ 
τα φιλόδοξα σχέδια της Intercat αποδεικνύονται 

απλές δηλώσεις, ρε στόχο 
το «φούσκωρα» της ρετοχής. Παραρονές 

των εκλογών του 2000 ο Γ. 
Μπατατούδης λαρβάνει δάνειο 7 δισ. 
δραχρών από την Αγροτική για να 
στηρίξει τις ρετοχές που υποχωρούν. 

Ο τότε διοικητής της Αγροπκής Πέτρος 
Λάρπρου έδωσε κι άλλο ένα δάνειο 
στον Γ. Μπατατούδη το 2002. 

Οι πιστώσεις της τράπεζας προς διάφορους 
επιχειρηρατίες που είχαν 

ερπλακεί σε χρηµαηστηριακά σκάνδαλα 
ερευνήθηκαν από τη διοίκηση 

Μηλιάκου (επί Ν.∆.), αλλά ο Π Λάρπρου 
αθωώθηκε. 

Ο Γ. Μπατατούδης δεν καταδικάστηκε 
τελεσίδικα για σχεδόν καρία 

από τις χρηρατιστηριακές υποθέσεις 
που κατηγορήθηκε... 
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