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Λευκωσία, 25 Νοεμβρίου 2015 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ                                                            
ΘΥΡΑ 13 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Ανδρέα Αραούζου 7Α, Λευκωσία 1076, Κύπρος                                                         
(+357)-99974371, madboyscy@hotmail.com 

 
Προς:    Γραφείο Υφυπουργού Αθλητισμού της Ελλάδας 
Κοινοποίηση:  Γραφείο Πρωθυπουργού της Ελλάδας 
 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΚΟΝΤΟΝΗ 

Σας αποστέλλουμε δεύτερη ανοιχτή επιστολή,  παρ’ όλο που ακόμα δεν μας έχετε 

απαντήσει στην πρώτη επιστολή μας, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2015. Παραθέτουμε ένα 

μικρό απόσπασμα της πρώτης επιστολής, για να συνειδητοποιήσετε και εσείς ο ίδιος 

προσωπικά τι έργο έχετε παράγει ως υφυπουργός Αθλητισμού τους τελευταίους μήνες και 

πόσο αποπροσανατολιστικές είναι οι κατά καιρούς δηλώσεις σας: 

‘’….Ο θυμός που έχει συσσωρευτεί στην ελληνική αθλητική κοινωνία για τις πολυετείς 

αδικίες που τελούνται από ανθρώπους με ιδιοτελή κίνητρα στο χώρο του ποδοσφαίρου, δεν 

θα ελεγχθεί με ημίμετρα, όπως αυτά που ανακοινώθηκαν πρόσφατα  από τον υφυπουργό 

Αθλητισμού (βλ. νέο ‘νόμο Κοντονή’), τα οποία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα 

συμπτώματα αφήνοντας τις αιτίες της ασθένειας άθικτες….. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα από 

το στόμα του υφυπουργού για το πώς θα πάψει να υπάρχει η αδικία που βιώνουμε με τόσο 

προκλητικό τρόπο επί τόσα χρόνια και πώς θα επιβληθεί η ισονομία…’’ 

Αυτά γράφαμε δημόσια προς εσάς στις 17 Μαρτίου 2015. Με θυμό και οργή πια, λίγους 

μήνες μετά, διαπιστώνουμε ότι, όχι μόνο δεν παράγετε έργο ως υφυπουργός, αλλά έχετε 

γίνει πια μέρος του προβλήματος. Το ελληνικό ποδόσφαιρο μαστίζεται από την γνωστή 

εγκληματική οργάνωση (με επίσημα στοιχεία πια), η οποία επί θητείας σας βρίσκεται στο 

απόγειο της δράσης της και εσείς, ως υφυπουργός, δεν κάνετε απολύτως τίποτα προς 

επίσπευση των δικαστικών και ποινικών υποθέσεων που εκκρεμούν από το 2011. 

Αποκορύφωμα των άστοχων ενεργειών σας είναι το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό 

αναδεικνύετε, εσείς προσωπικά, ως μέγιστο πρόβλημα για τα δεινά του ελληνικού 

ποδοσφαίρου την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τους φιλάθλους της ομάδας, όταν εσείς ο ίδιος 

γνωρίζετε, μέσα από το δικαστικό ρεπορτάζ και τους συναδέλφους σας υπουργούς 

Δικαιοσύνης ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής-κατηγορούμενος των ποινικών υποθέσεων 

της τελευταίας πενταετίας. Είναι αυτός που, το απόγευμα του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, 

συνομιλούσε τηλεφωνικά μαζί σας για την τύχη του ποδοσφαιρικού αγώνα Παναθηναϊκού-

Ολυμπιακού, όπως εσείς ο ίδιος ομολογήσατε δημόσια. 
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Με αφορμή αυτή την πρωτάκουστη ομολογία, σας θέτουμε κ. Κοντονή δημόσια, μέσω της 

επιστολής μας, τα εξής ερωτήματα: 

(α) Γνωρίζατε ή γνωρίζετε ότι με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα έχει απαγορευτεί στο 

συγκεκριμένο συνομιλητή σας (Μαρινάκης) η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο; 

(β) Επικοινωνήσατε ή σκοπεύετε να επικοινωνήσετε με τις αστυνομικές/δικαστικές αρχές 

προς ενημέρωσή τους για παραβίαση του σχετικού περιοριστικού όρου, ώστε να κινηθεί η 

προβλεπόμενη διαδικασία; 

(γ) Η τηλεφωνική κλήση προς εσάς έγινε από ελληνικό ή πακιστανικό τηλεφωνικό αριθμό; 

(Δεν διανοούμαστε ότι η κλήση έγινε από εσάς τον ίδιο). 

(δ) Σκοπεύετε να παραιτηθείτε μετά από το τηλεφώνημα αυτό; 

 

Θέτοντας τα παραπάνω ερωτήματα, μας έρχονται σωρηδόν στο μυαλό και άλλα, που σας 

εκθέτουν και σας καθιστούν, το λιγότερο, ανεπαρκή. Όπως:  

(α) Γιατί δεν εφαρμόστηκε πριν λίγες ημέρες ο περιβόητος ‘νόμος Κοντονή’ και στον αγώνα 

Βέροια-Ολυμπιακός (δύο ομάδες που κατηγορούνται επισήμως για στημένους αγώνες), 

όπου είχαμε ρίψη φωτοβολίδων ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ του αγώνα; 

(β) Γνωρίζετε πραγματικά τι προβλέπει ο νόμος, που εσείς ο ίδιος εισηγηθήκατε κ. Κοντονή, 

για ρίψη φωτοβολίδας ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ή ΜΕΤΑ από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα; 

Γνωρίζετε ότι ΔΕΝ προβλέπεται αναβολή/ματαίωση/διακοπή για ρίψη φωτοβολίδας ΠΡΙΝ 

την έναρξη ενός αγώνα; 

(γ) Πως θα ορίζατε εσείς ο ίδιος προσωπικά μία ‘’ΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ’’ σε ένα 

ποδοσφαιρικό γήπεδο; 

(δ) Πως δικαιολογείτε-εξηγείτε, ως υφυπουργός αριστερής κυβέρνησης, την υπέρμετρη 

αστυνομοκρατία που επικρατούσε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού Α.Ο. το απόγευμα του 

Σαββάτου 21 Νοεμβρίου 2015 και την υπέρμετρη άσκηση βίας, σωματικής και 

ψυχολογικής, επί δίωρο ΠΡΙΝ των αγώνα προς τους απλούς φιλάθλους που προσέρχονταν 

στο γήπεδο, αλλά και εντός του γηπέδου (θύρα 11); 

(ε) Με ποια αρμοδιότητα ή δικαιοδοσία κρίνετε και σχολιάζετε αποφάσεις της Επιτροπής 

Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ), μίας ανεξάρτητης Αρχής, που αφορούν σε πρόσωπα 

που διώκονται για κακουργηματικές πράξεις; Αν έχετε τόσο υψηλές γνώσεις ή ευαισθησίες, 

σας προτείνουμε να παρέμβετε και στο έργο του συναδέλφου σας υπουργού Δικαιοσύνης, 

ώστε να επισπευσθεί η δικαστική διαδικασία για την εγκληματική οργάνωση. 

(στ) Πιστεύετε ειλικρινά ότι αν, επί θητείας σας, τιμωρήσετε δεύτερη φορά αυστηρά τον 

Παναθηναϊκό μας, θα έχετε συμβάλλει στην καταπολέμηση της εγκληματικής οργάνωσης; 

Δεν έχετε τότε, παρά να αποβάλλετε το Σύλλογο από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ιδού πεδίο 

δόξης λαμπρό κ. Κοντονή. 
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Αναμένοντας τις απαντήσεις σας, σας υπενθυμίζουμε ότι από το 2011 και μετά όσα 

συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι όλα γνωστά, μέχρι και την τελευταία 

λεπτομέρεια. Υπάρχουν όλα, μα όλα, καταγεγραμμένα σε νόμιμα απομαγνητοφωνημένες 

τηλεφωνικές συνομιλίες (από την ΕΥΠ), όπου οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι τα ομολογούν-

μαρτυρούν μεταξύ τους, σε ένα ευρύ φάσμα εγκληματικών πράξεων. Κυριολεκτικά έχουν 

βγει τα πάντα στη φόρα και ‘δεν κουνιέται φύλλο’ (μπορείτε να τα διαβάσετε όλα ξανά 

στην πρώτη μας επιστολή). Συνεπώς θα είστε υπόλογος, ως θεσμικός φορέας, για την όποια 

μελλοντική συγκάλυψη της υπόθεσης. Το πρόβλημα του ποδοσφαίρου μας δεν είναι οι 

φίλαθλοι του Παναθηναϊκού κ. Κοντονή. Δεν είμαστε εμείς που ‘στήνουμε αγώνες’, πόσο 

μάλλον δεν είμαστε εμείς που συμμετέχουμε σε εγκληματικές οργανώσεις μαφίας και 

υποκόσμου. Να είστε σίγουρος ότι μόλις η Δικαιοσύνη πράξει αυτά που πρέπει, καμία 

φωτοβολίδα δε θα ξαναπέσει στη Λεωφόρο μας (φαινόμενο απαράδεκτο και κατακριτέο 

ούτως ή άλλως). 

Κλείνοντας την επιστολή, θα σας προτρέπαμε, όσο η δράση της εγκληματικής οργάνωσης 

συνεχίζεται, να μην εμφανίζεστε στις τηλεοπτικές κάμερες με ύφος αδιάφθορου και 

άτεγκτου ομορφονιού,  καθώς το γελοίο της εικόνας σας φτάνει μέχρι τα τηλεοπτικά δελτία 

ειδήσεων και εδώ στην Κύπρο. Για την ώρα δεν έχετε κάνει τίποτα απολύτως από όσα η 

κυβέρνησή σας διακηρύττει περί κάθαρσης και δεν είστε τίποτα περισσότερο από ένας 

μεταξύ των τριακοσίων θλιβερών προσώπων της μνημονιακής ελληνικής Βουλής. Ο κόσμος 

και στην Κύπρο και στην Ελλάδα γνωρίζει και καταλαβαίνει πολλά και απαιτεί επιτέλους 

από την επίσημη πολιτεία δικαιοσύνη και ισονομία παντού. Σας καλούμε, έστω και τώρα, 

να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις του θεσμικού ρόλου σας. Ποτέ δεν είναι αργά. 

 

 


