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Υποθέτω ότι αρκετοί από εσάς είδατε την όντως αξιοπρεπή αν μη τι άλλο γιορτή της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής που τίμησε τους Ολυμπιονίκες του Ρίο στο Ζάππειο Μέγαρο. 

Αν μη τι άλλο αξιοπρεπής γιορτή που την οργάνωσε και την πλήρωσε η εταιρία χορηγός 
STOIXIMAN και κανένας Κοντονής. 

Εκεί λοιπόν ανάμεσα στα αλλά ο Υφυπουργός της δήθεν κάθαρσης Σταύρος Κοντονής βρήκε 
την ευκαιρία (Σιγά μην την άφηνε) που η ΕΡΤ κάλυπτε ζωντανά την εκδήλωση και όπως έκανε και 
στο Προεδρικό μέγαρο άρχισε να αραδιάζει τι έκανε ένα χρόνο η κυβέρνηση του και ο ίδιος για τις 
εγκαταστάσεις και την προετοιμασία των αθλητών!!! Λες και τους έκανε…χάρη και θα πρέπει να 
του έχουν και υποχρέωση. 

Πόσες εγκαταστάσεις που σκουριάζουν και αθλητές με αθλήτριες κάνουν πρωταθλητισμό 
αντιμετωπίζοντας πολλά προβλήματα φυσικά και δεν μας είπε γιατί αυτά τα σκεπάζουμε κάτω από 
το χαλί. 

Και ενώ ο Κοντονής περιορίστηκε στο ποίημα της προπαγάνδας του, δικοί του άνθρωποι που 
αντλούν και αισθάνονται …εξουσία στην αυλή του έκαναν παραγοντίστικο παιχνίδι . 

Πίσω από τα φώτα, τις μεγαλοστομίες, την εθνική υπερηφάνεια και συγκίνηση για τις 
επιτυχίες των παιδιών παίζεται ένα ανελέητο και βρώμικο παιχνίδι για τις καρέκλες της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. 

Είναι γνωστό ότι ο Κοντονής έχει πάρει θέση (Πρωτάκουστο αυτό να γίνει δημόσια από 
Υφυπουργό) υπέρ της Υποψηφιότητας του Σπύρου Καπράλου για την θέση του «Αθανάτου» 
της ΔΟΕ. Για να γίνει αυτό πρέπει να μαζέψει και τα … «Κουκιά» της Ολομέλειας των 
εκπροσώπων των αθλητικών ομοσπονδιών και να βγει πάλι πρόεδρος. 

Στον αγώνα αυτό του Καπράλου και σε συνδυασμό ότι ο Τομέας Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ δια του 
Τζούλιου Συναδινού κάνει ότι αλχημεία μπορείτε να φανταστείτε για να αποκτήσει μερίδιο και 
ρόλο στην ΕΟΕ ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ και καιρό η Γενική Γραμματεία αθλητισμού έχει μετατραπεί σε 
«ΓΙΑΦΚΑ». 

ΠΡΟΓΚΡΟΜ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΕΩΝ 

Η κατάσταση στο χώρο του ελληνικού αθλητισμού θυμίζει στίχους του ύμνου προς την Ελευθερία 
του Σολομού,  

«Όλα τα έσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά…» 

Πίσω από την βιτρίνα, τα φώτα τις γιορτές και τα πανηγύρια και την πολιτική και όχι μόνο εκμετάλ-
λευση αθλητών και αθλητριών, έχει ξεκινήσει ένας ανελέητος πόλεμος κατά των μικρομεσαίων 
αθλητικών Ομοσπονδιών. 

Ο Υφυπουργός Σταύρος Κοντονής μήνες πριν από τους Ολυμπιακούς του ΡΙΟ έστελνε στον 
εισαγγελέα πόρισμα ελέγχου για την Ποδηλασία από την μία, και από την άλλη λίγους μήνες 
αργότερα φωτογραφιζόταν στο γραφείο του με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τερζή. 



Τώρα που πέρασαν οι Ολυμπιακοί αγώνες ο Διευθυντής του Πολιτικού του γραφείου Ιάκωβος 
Φιλιππούσης φέρεται να έχει εξασφαλίσει την εκπροσώπηση της Ποδηλασίας στην ΕΟΕ για να 
στηρίξει τον Σπύρο Καπράλο, τον άνθρωπο που εκπαραθύρωσε το πρώην αφεντικό του Μίνωα 
Κυριακού (Πού είσαι Μίνωα να δεις πως αλλάζουν οι καιροί)!!!, εφ όσον το τωρινό του 
αφεντικό (Κοντονής) φρόντισε να κόψει την χρηματοδότηση της Ομοσπονδίας. Δημοκρατικά 
πράγματα. 

Αναρωτιέμαι τι έχει να κερδίσει ο Κοντονής, αν ο κάθε Φιλιππούσης πάρει μια καρέκλα 
στην Ολυμπιακή επιτροπής λίγο καιρό που θα φύγει από τον αθλητισμό; 

Ο Υφυπουργός αθλητισμού Κοντονής που έδωσε τρεις τουλάχιστον φορές ραντεβού στην 
ΕΟΕ για να συναντηθεί με τους πρόεδρους των ομοσπονδιών για να ακούσει τα 
προβλήματα, και τις τρεις τους ακύρωσε την συνάντηση!!! 

Πεντακάθαρο δείγμα πόσο τους λαμβάνει υπ’ όψη και όπως χαρακτηριστικά μου έλεγε 
παράγοντας «Αν ρωτήσεις τον Κοντονή ποιες είναι οι αθλητικές Ομοσπονδίες που 
συγκροτούν την ΕΟΕ δεν ξέρει…»  

Την ιδία ώρα λοιπόν που ο Κοντονής μπροστά στα μικρόφωνα και στις κάμερες βάζει την κασέτα 
και λέει το ποίημα του, την ιδία ώρα γίνονται όργια στις αθλητικές Ομοσπονδίες και στα σωματεία. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Τζούλιος Συναδινός τόσο στο 
γραφείο του όσο και σε περιοδείες του σε διάφορα μέρη της Ελλάδας επιχειρεί με τις γνωστές 
τακτικές της εξουσίας να επηρεάσει και να πιέσει αθλητικά σωματεία διαφόρων αθλημάτων να 
πιέσουν με την σειρά τους τις Ομοσπονδίες και να εξασφαλίσει εκπροσώπους στην Ελληνική 
Ολυμπιακή Επιτροπή που θα τους προτείνουν από την ΓΓΑ. Με αυτό ασχολείται καθημερινά ο 
γενικός γραμματέας αθλητισμού. 

Και αν η «Γιάφκα» δουλεύει με απειλές ελέγχους και κόψιμο χρηματοδοτήσεων στην ΓΓΑ, 
υπάρχει και άνθρωπος στην ΕΟΕ συνδετικός κρίκος που κατευθύνει και καθοδηγεί τις εξελίξεις. 

Σε όλη αυτή την κατάσταση Δούρειοι Ίπποι είναι και κάποιοι Νεοδημοκράτες πρώην φίλοι της 
αντίπαλης πλευράς του Ισίδωρου Κούβελου!!! Ανάμεσα τους άνθρωπος που απολάμβανε όλα 
αυτά τα χρόνια οφίτσια στην ΕΟΕ και χρωστάει την επαγγελματική του εξέλιξη και πορεία στην 
οικογένεια Μητσοτάκη. Γίνονται και τέτοια. 

Οργανωμένη εκστρατεία άλωσης σωματείων και ομοσπονδιών μέσα από ένα Προγκρόμ 
διώξεων, απειλών και ελέγχων με στόχο να βάλουμε τους δικούς μας ανθρώπους που όταν έρθει 
η ώρα θα στηρίξουν και τον Καπράλο για την ΕΟΕ. 

Σας είχα γράψει τις προάλλες για το Μοντέρνο Πένταθλο και για τις αλχημείες του Τζούλιου 
Συναδινού με τους Πανταζήδιδες από το Τρίαθλο και το μαϊμού Ράγκμπι!!! 

Πάλη, Πυγμαχία, Ποδηλασία, Τένις, Τρίαθλο, Μπάντμιντον (Για να πάρει την εκπροσώπη-
ση ο Καπράλος) Μοντέρνο Πένταθλο και όσοι τσιμπήσουν στα τηλεφωνήματα που κάνουν 
υπάλληλοι κατ’ εντολή του Συναδινού στις Ομοσπονδίες και ζητούν χαρτιά από εκλογές 
προηγούμενων χρόνων και ψάχνουν να βρουν το παραμικρό για να δοθεί η αφορμή και το 
δικαίωμα των απειλών. «Η βάζεις τον δικό μας στην ΕΟΕ η αλλιώς θα έχεις προβλήμα-
τα…» 

Το Μοντέρνο Πένταθλο από το οποίο είχε πάει στην ΕΟΕ ο πρόεδρος Σπύρος Καπράλος, 
που τώρα θα πάει (Μετά τον σχετικό έλεγχο που έκανε ο Τζούλιος) από ένα άλλο ευρέως 
διαδεδομένο άθλημα στους Έλληνες το … Μπάντμιντον!!! 

Στο Προγκρόμ των διώξεων και το ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ του οποίου έχει κοπεί η χρηματοδότηση 
παρά το γεγονός όπως ισχυρίζονται ο πρόεδρος και ο γραμματέας της Ομοσπονδίας 
Θωμαΐδης και Φυσετζίδης δικαιολόγησαν πλήρως σημεία του οικονομικού ελέγχου τα 
οποία έπρεπε να διευκρινιστούν στην ΓΓΑ. 

Αυτά τα … ωραία και άλλα πολλά γίνονται πίσω από τις μεγαλοστομίες και τον …αγώνα που δίνει 
το δίδυμο της συμφοράς που ηγείται του ελληνικού αθλητισμού. 



Ευλόγως θα αναρωτηθούμε ότι από την στιγμή που τα γνωρίζει ο Κούβελος αυτά γιατί κάθεται με 
σταυρωμένα τα χέρια; 

Πιθανόν να διαπιστώνει καθημερινά ότι επί της ουσίας ότι, όταν αυτός έκανε τον Καπράλο 
πρόεδρο μέσα από το Μοντέρνο Πένταθλο και με το πακέτο των Ομοσπονδιών μαζί του, έβαζε τα 
χέρια του και έβγαζε τα μάτια του. 

Χωρίς να περιμένει ότι όχι μόνο δεν θα τηρηθεί η συμφωνία που είχε γίνει μεταξύ τους άλλα θα τον 
πουλήσουν ακόμη και οι άκρως ευνοούμενοι. 

Όσο για αυτά που κάνουν στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού; Οφείλει να αντιδράσει γιατί όπως 
έλεγε παράγοντας «Αυτά ούτε επί Στάλιν δεν γίνονταν. Καλύτερα να φύγουμε να πάμε στη 
Μόσχα…» 

Κατά τα αλλά μέχρι την επόμενη φιέστα, μέχρι τα επόμενα φώτα, μέχρι τις επόμενες 
μεγαλοστομίες για να πείσουν τους Έλληνες ότι αγωνίζονται σκληρά … για τα νιάτα και την 
κοινωνία… 

Χαίρετε… 

ΥΓ: Τις… λάσπες στον ανεμιστήρα τις επιστρέφω σε αυτόν που ήδη ξεκίνησε να κάνει αυτό που 
έμαθε καλά τόσα χρόνια. 

Ας κοιταχτεί στον καθρέφτη του… 

 


