COSA NOSTRA: Το απόλυτο Μπάχαλο στο Σπίτι της Ντροπής!
Η συγκέντρωση των 47 παρατηρήσεων από τα δημοσιεύματα τα σχετικά με τη
διαχρονική κομματική και αθλητική διαφθορά στην ΕΟΕ!
1 - Το κυβερνών κόμμα (ΠΑΣΟΚ) διαθέτει σήμερα (4/2/2001) τα 26 από τα 32 «κουκιά»,
οπότε κάνει ό,τι θέλει. Με αρχηγό τον Λάμπη Νικολάου!
2 - Παρατηρούμε την εμβόλιμη παρουσία του Γερόλυμπου, προέδρου της ομοσπονδίας του
Καράτε, ως εκπροσώπου του νέου ... κέρλινγκ! (Παλαιότερα είχε χωθεί στην ΕΟΕ από το Χόκεϊ και
μετά από το Σόφτμπολ!!!
3 - Κρατάμε τα ονόματα των αντιπροσώπων των αθλητικών ομοσπονδιών στην ΕΟΕ για το
διάστημα 2001-2004.
4 - Αποκαλυπτικό άρθρο του Ανδρέα Μπετσή στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (21/2/2005) για
το απροκάλυπτο πολιτικό παιχνίδι και τις πολιτικές συνομωσίες προκειμένου να ελέγχουν τα
κόμματα την ΕΟΕ.
5 - Πρώτη εμφάνιση του Ισίδωρου Κούβελου!
6 - Κρατάμε και τη σύνθεση της ΕΟΕ για το διάστημα 2005-2008.
7 - "Αφιέρωμα" στην "παραγοντική καριέρα" και στις ίντριγκες του Ισίδωρου Κούβελου
προκειμένου να ανελιχθεί από τον "Θησέα" της γειτονιάς του στην πυραμίδα της ΕΟΕ (17/9/2006).
8 - (28/1/2007) "Από την περασμένη Τρίτη ο χώρος του λεγόμενου ερασιτεχνικού

αθλητισμού ζει και κινείται σε ρυθμούς... Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος. Η περίφημη πλέον ΕΦΙΠ
«καρατόμησε» τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Στίβου (ΣΕΓΑΣ) κ. Βασίλη Σεβαστή τιμωρώντας τον
με στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας για δυόμισι χρόνια και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Γυμναστικής (ΕΓΟ) κ. Δημήτρη Δημητρόπουλο, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή στέρησης της
φίλαθλης ιδιότητας για τρία χρόνια. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού που
δύο πρόεδροι μεγάλων ομοσπονδιών εκπίπτουν των αξιωμάτων τους, γεγονός το οποίο σε
συνδυασμό με την κοινή πολιτική ταυτότητά τους - πρόσκεινται στο ΠαΣοΚ - προκάλεσε αλυσιδωτές
αντιδράσεις σε αθλητικό και σε πολιτικό επίπεδο. Αν και η αφετηρία των δύο υποθέσεων ήταν
διαφορετική, η κοινή κατάληξή τους άναψε το φιτίλι της πολιτικής αντιπαράθεσης οδηγώντας την
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι οι δύο παράγοντες, σε μια από τις χειρότερες
κρίσεις στην ιστορία της."
9 - Κρατάμε τις ετερόκλητες συμμαχίες μεταξύ αθλητικών και πολιτικών προσώπων και
κομμάτων, κυρίως τις "εμφυτεύσεις" κολλητών από τους υφυπουργούς αθλητισμού στις
ομοσπονδίες με προοπτική την προώθησή τους στην ΕΟΕ.
10 - Και άλλο αποκαλυπτικό άρθρο του Γιάννη Τζούστα στο ΒΗΜΑ 17/11/2008) για το
απροκάλυπτο πολιτικό παιχνίδι και τις πολιτικές συνομωσίες προκειμένου να ελέγχουν τα κόμματα
την ΕΟΕ, αλλά και την εκμετάλλευση των κομμάτων από τους ομοσπονδιάρχες για προσωπικό τους
όφελος!
11 - Κρατάμε και πάλι τις ανίερες συμμαχίες μεταξύ προσώπων και κομμάτων, κυρίως τις
"εμφυτεύσεις" κολλητών από τους υφυπουργούς αθλητισμού στις ομοσπονδίες με προοπτική την
προώθησή τους στην ΕΟΕ. Κρατάμε και τις εκπροσωπήσεις των ομοσπονδιών.
12 - "Εξομολόγηση" του Μίνωα Κυριακού (ιδιοκτήτη του ΑΝΤ1) στον Ανδρέα Μπετσή
(26/1/2009). Θυμίζουμε ότι κατά πρώτον ο Κυριακού είχε βρεθεί αρχικά στην ΕΟΕ ως
εκπρόσωπος του Χόκεϊ επί Χόρτου, του οποίου ο πρόεδρος δικηγόρος Δημήτρης Χατζημιχάλης
βρέθηκε νομικός σύμβουλος στον ΑΝΤ1, και το 2009 ως εκπρόσωπος της Τοξοβολίας.
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13 - Βγάζει μάτι η παρέμβαση των υφυπουργών αθλητισμού στις αθλητικές ομοσπονδίες και
την ΕΟΕ.
14 - Αποδεικνύεται περίτρανα 28/1/2009) το γενικό μπάχαλο που επικρατεί στις
αθλητικές ομοσπονδίες με την ανοχή και την ευθύνη των εκάστοτε υφυπουργών αθλητισμού και
των κομμάτων τους!!!
15 - Κυριακού εναντίον Κούβελου (1/2/2009) με πιθανή τελική συνθηκολόγηση, εμφάνιση
Καπράλου φυτευτού της ΝΔ στο Μοντέρνο Πένταθλο, εμφάνιση Θανάση Κανελλόπουλου ως
εκπροσώπου της ΕΠΟ!
16 - Κρατάμε τις αντιπροσωπεύσεις των αθλητικών ομοσπονδιών για τον αντίστοιχο πίνακα
για συμπεράσματα!
17 - Προωθείται εντυπωσιακά (3/2/2009) για τον προεδρικό θώκο στην ΕΟΕ η νέα
εμφύτευση "Σπύρος Καπράλος" της Νέας Δημοκρατίας στον αθλητισμό! Είχε δηλώσει ότι "δεν
ενδιαφέρεται για πρόεδρος, αλλά αποδεικνύεται κλασικός ... "τραβάτε με κι ας κλαίω! Έχουν
καταντήσει τον αθλητισμό ένα απέραντο σίχαμα!
18 - Πριν από τις εκλογές του 2009 στην ΕΟΕ! Κανένα από τα υποτιθέμενα "ιδανικά" του
Ολυμπισμού δεν ανιχνεύεται στις πολιτικές και "αθλητικές" συνομωσίες για την κατάληψη του ...
"Θρόνου" της ΕΟΕ! Οι σύγκρουση των κομμάτων είναι φανερή και σιχαμερή ταυτόχρονα, ενώ οι
συνομωσίες των καρεκλοκένταυρων ομοσπονδιαρχών δίνουν και παίρνουν!
19 - Σε δύο χρόνια το μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) και μέλος και
της ΕΟΕ κ. Λάμπης Νικολάου συμπληρώνει το όριο των 75 χρόνων και αποχωρεί από μέλος της
ΔΟΕ. Συνεπώς, τα μαχαίρια στην ΕΟΕ θα ... ακονιστούν και για την κενή θέση στην ΔΟΕ!
20 - Το ίδιο βιολί συνεχίζεται (10/2/2009) με μια Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να
συμμετέχει δια των υφυπουργών της στο ανελέητο αλισβερίσι και μια κοινωνία να έχει πλέον εθιστεί
στην αθλητική διαφθορά!!!
21 - "Γαλάζιο" μονοκομματικό προεδρείο (11/2/2013), συγκρότηση σε σώμα και στελέχωση
των επιτροπών με καραμπινάτες απουσίες αποδοκιμασίας από τους εκλεκτούς του ΠΑΣΟΚ! Οι
Βασιλακόπουλος, Διαθεσόπουλος, Σγουρός, Αγγελούδης και Συναδινός απουσίασαν, ενώ ο
Καπράλος ξε-αγάπησε το μοντέρνο πένταθλο της προηγούμενης τετραετίας και ... ερωτεύθηκε
πλέον το ... μπάντμιντον (πετοσφαίριση) λες και έπαιξε ποτέ στη ζωή του!!! (Επανήλθε ο
Χατζημιχάλης από το Χόκεϊ επί Χόρτου μετά την πλήρη παραίτηση του Κυριακού, σταθερός ο
αθλητικός εγκληματίας Γιώργος Γερόλυμπος στο Τρίαθλο με συλλόγους καράτε, μπαλαντέρ ο
Σουφλέρης από το Τζούντο στο Ράγκμπι και πάντα ... ενωτικός ο Καπράλος μετά την εκλογή του
(μας δουλεύει ψιλό γαζί και κατάμουτρα πλέον!)!
22 - Κρατάμε τη σύνθεση της ΕΟΕ για τον γενικό πίνακα των σαλτιμπάγκων του αθλητισμού!
23 - Καλά, "αθάνατος" δεν γίνεται έτσι εύκολα, αλλά θα δούμε (31/1/2016)!
24 - Μιλάμε για εν ψυχρώ πόλεμο ΣΥΡΙΖΑ δια του Κοντονή υπέρ του Καπράλου (από το
Μπάντμιντον) κατά του συζύγου της Ντόρας Μπακογιάννη Ισίδωρου Κούβελου (από την Ιππασία),
ενώ ταυτόχρονα και περιέργως ο Κοντονής διατάσει διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο στην
ομοσπονδία του Μπάντιντον!
25 - (21/9/2016) "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."
26 - "Στον αγώνα αυτό του Καπράλου και σε συνδυασμό ότι ο Τομέας Αθλητισμού του
ΣΥΡΙΖΑ δια του Τζούλιου Συναδινού κάνει ό,τι αλχημεία μπορείτε να φανταστείτε για να αποκτήσει
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μερίδιο και ρόλο στην ΕΟΕ ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ και καιρό η Γενική Γραμματεία αθλητισμού έχει
μετατραπεί σε «ΓΙΑΦΚΑ»."
27 - ... και άλλα αναντίρρητα και ανατριχιαστικά, που καταμαρτυρούν περίτρανα τη
μετατροπή του αθλητικού ιδεώδους και του μαρμάρινου αθλητικού συμβόλου της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής σε "Cosa Nostra", δηλαδή "Δικό μας Πράγμα" για τους φανατικούς
κομματικούς παράγοντες και τους καρεκλοκένταυρους ομοσπονδιάρχες!
28 - Πριν από τις εκλογές ο Καπράλος (6/2/2017) μετράει τα "κουκιά" και τα βρίσκει 14
στα 27 και άρα κερδίζει τις εκλογές!
29 - Πριν από τις εκλογές ο Κούβελος μετράει τα "κουκιά" και τα βρίσκει 13 στα 27 και
άρα χάνει τις εκλογές! Τι να κάνει, τι να κάνει? Μπαίνει τη Δευτέρα 6/2/2017 εσπευσμένα ... στο
Ωνάσειο με πόνους στο στήθος! Οι εκλογές είναι για το απόγευμα της ίδιας μέρας. Άραγε ήταν
αληθινή και αναγκαία η επείγουσα νοσηλεία του Κούβελου ή μήπως ήταν προσχηματική επειδή
μέτρησε τα κουκιά και δεν του έβγαιναν???
30 - Η ομάδα του Κούβελου θεωρούν ότι πρέπει να αναβληθούν οι εκλογές λόγω κωλύματος
στο πρόσωπο του ενός υποψηφίου για την προεδρεία της ΕΟΕ και η ομάδα του Καπράλου ζητούν να
γίνουν οι εκλογές, διότι η απουσία ενός οποιουδήποτε δεν αποτελεί λόγο αναβολής των
εκλογών! Είναι προφανές ότι και οι δύο αντίπαλες πλευρές υποστηρίζουν καραμπινάτα
συνομωσιακές επιδιώξεις.
31 - Ο Νικολάου ανακαλεί με μέιλ τις προσκλήσεις για τις εκλογές, αλλά μετά ένα νέο μέιλ
από την ΕΟΕ ενημερώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν! (Μιλάμε για τελείως ... μπουρδέλο!)
32 - Η ομάδα του Καπράλου πηγαίνει την ώρα των εκλογών στα γραφεία της ΕΟΕ. Ο
Νικολάου διαφωνεί με τη σύγκλιση της Ολομέλειας για τη διενέργεια των εκλογών και αποχωρεί.
33 - Αναλαμβάνει ο αρχαιότερος στην ΕΟΕ Παύλος Κανελλάκης και οι εκλογές γίνονται
μόνο με τους 14 του Καπράλου και απόντων των 13 του Κούβελου!!! (Μιλάμε για τελείως ... καραμπουρδέλο!)
34 - Ερωτήματα: Στην περίπτωση που ήταν αληθινή η ασθένεια Κούβελου και υπήρχε
περιθώριο αναβολής, γιατί οι ομάδα Καπράλου ΣΥΣΣΩΜΗ δεν δέχθηκε κάποια αναβολή, αλλά
προχώρησε στην πραγματοποίηση των εκλογών? Εφόσον τελικά οι εκλογές έγιναν, γιατί η ομάδα
Κούβελου ΣΥΣΣΩΜΗ αποχώρησε??? Εφόσον Ο ΜΟΝΟΣ που μπορούσε να προεδρεύσει σε αυτή
την ολομέλεια ήταν ο Λάμπης Νικολάου, γιατί προήδρευσε άλλος, όταν έφυγε ο Νικολάου?
35 - Καταγγέλλονται οι απαράδεκτες μεθοδεύσεις του Καπράλου (6/2/2017) και της
παρέας του με την ανοχή και τη βοήθεια της ΓΓΑ και του Κοντονή για την άλωση της προεδρίας
της ΕΟΕ, αλλά και των θέσεων όλων των επιτροπών της, με μαϊμού διαδικασία!
36 - Αλλά οι Καπράλοι και Κοντονήδες της κοινωνίας μας είναι εξ ορισμού χοντρόπετσοι!!!
6/2/2017ε - "Ο Καπράλος επανεξελέγη πρόεδρος της ΕΟΕ!
37 - "Απέσπασε" και τις 14 ψήφους έναντι 0 ψήφων του αντιπάλου του και εμφανίστηκε
"ενωτικός" δηλώνοντας "Νίκη του ελληνικού αθλητισμού η επανεκλογή μου στην ΕΟΕ"!!! "Υπήρξε
μεγάλη απαρτία σήμερα στην ΕΟΕ!", "Όλα αυτά έγιναν για τους αθλητές, αυτούς που μας
χάρισαν μοναδικές στιγμές στο Ρίο το περασμένο καλοκαίρι", ενώ υπήρξε οριακή απαρτία 14
στους 27 και με τους άλλους 13 να αποχωρούν αυθόρμητα καταγγέλλοντας την σύγκλιση της γενικής
συνέλευσης.
38 - Μα καλά, τόσο πολύ τους τυφλώνει η επιθυμία να αρπάξουν κάτι που δεν το αξίζουν
και δεν είναι και δικό τους!!! (Μιλάμε για καραλαμόγια και καρα-μπουρδέλο!!!)
39 - Πεισματικά αρνείται το αποτέλεσμα των εκλογών στην ΕΟΕ ο Δημήτρης
Διαθεσόπουλος (7/2/2017). Μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM, ανέφερε ότι η διαδικασία έγινε παράτυπα
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και γι’ αυτό θα ανατραπεί από τη ΔΟΕ. Ως δικηγόρος ο Διαθεσόπουλος και με υπερ-τριακονταετή
(!) θητεία στην ΕΟΕ έχει βαρύνουσα άποψη!
7/2/2017ε - SPORT24- "Συναδινός: Ανάγκη εκδημοκρατισμού εκ βάθρων!"
40 - Νάσου που πετάγεται σαν κάτι και ο ανύπαρκτος Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού! Και
μάλιστα όχι από τη θέση του ΓΓΑ, αλλά στο προφίλ του στο Facebook: "Ως άνθρωπος του

αθλητισμού έχω την ταπεινή άποψη πως: όσα διεμήφθησαν εδώ κι ένα χρόνο με αφορμή τις χθεσινές
εκλογές στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, όσα συνέβησαν το τελευταίο δεκαήμερο στις
δικαστικές αίθουσες και όσα συνέβησαν κατά τη χθεσινή εκλογική διαδικασία, από τους
"θεματοφύλακες" του Ολυμπισμού αποδεικνύουν το "άλλο" πρόσωπο του ελληνικού αθλητικού
παραγοντισμού. Τρανή απόδειξη της αναγκαιότητας εκδημοκρατισμού εκ βάθρων".
41 - Έχει το θράσος να τα λέει όλα αυτά , όταν από τη θέση του ΓΓΑ όλα όσα έχει κάνει
για την εξυγίανση του αθλητισμού ΄στα δύο χρόνια της θητείας του ή είναι λάθος ή είναι μηδενικά!
42 - Στην εκτελεστική της ΕΟΕ ο αεριτζής Φιλιππούσης μετά από το αλισβερίσι της μη
καταγγελίας της Ποδηλασίας στον Εισαγγελέα και της μαϊμού διαδικασίας των εκλογών της ΕΟΕ!

43 - Η αντίδραση της πλευράς των 13 του Κούβελου και η επιστολή τους στην ΔΟΕ
(8/2/2017)!
44 - "Ντρέπεται για όσα ... έκαναν οι άλλοι και δεν ντρέπεται καθόλου για όσα έκανε ο ίδιος!
Αυτό είναι να είσαι ... ηθικός μέχρι το μεδούλι! Να ντρέπεσαι ... μόνο για τους άλλους!!!
45 - Με μισή καρδιά ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ Νίκος Πανταζίδης δίνει βήμα στις δηλώσεις του
Καπράλου: «Αηδιάζω για πολλά που γίνονται στον ελληνικό αθλητισμό, αλλά συνεχίζω για να
βοηθώ τους Έλληνες αθλητές, που μου έχουν δείξει τη μεγάλη τους αγάπη και θέλουμε να
έχουν μια καλή πορεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Αυτοί οι αθλητές πληγώνονται
από το παραγοντιλίκι κι έχουν βρει σε μένα έναν άνθρωπο που τους στήριξε έμπρακτα και
αυτή την αγάπη θέλω να τους τη γυρίσω πίσω. Αυτά που έγιναν δεν περιποιούν τιμή για τον
ελληνικό αθλητισμό και τους παράγοντές του».
46 - Λεπτομερειακός, όπως πάντα, ο Γιάννης Τζούστας 12/2/2017) εμβαθύνει (από
αριστερά) για άλλη μια φορά στις κομματικές επιρροές στον αθλητισμό.
47 - Μανώλης Κολυμπάδης: «Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη διαδρομή μου στον
αθλητισμό συνάντησα τέτοιες ανήθικες συμπεριφορές, απόπειρας σπίλωσης συνειδήσεων και
ηθικής ακεραιότητας». - Φαίνεται ότι μέχρι σήμερα ήσουν ... κουφός, τυφλός, χωρίς αφή, όσφρηση
και γεύση! Ελεήστε τον ... κωφό και αόμματο!!!
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