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Σάλο είχε προκαλέσει σε όλη τη χώρα το πανηγύρι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κλασικού Αθλητισμού «Αθήνα 

1997» που ενώ είχε προϋπολογιστεί να κοστίσει 5.180.626.000 δρχ. Τελικά, ο λογαριασμός έφτασε τα 19 δισ. δρχ. Το θέμα 
της κακοδιαχείρισης, των υπερτιμολογήσεων και άλλων ανομημάτων σερνόταν επί χρόνια και μόλις το κράτος ετοιμάστηκε να 
καταλογίσει το κόστος στους υπευθύνους της διοργάνωσης (περίπου 30.000.000 ευρώ έφταναν οι καταλογισμοί, τα πρόστιμα 
δηλαδή στους υπευθύνους), η απίθανη ελληνική Βουλή επί κυβερνήσεως Σαμαρά με μόλις μια τροπολογία «καθάρισε» όσους 
είχαν ευθύνη για το «φαγοπότι». 

Ευτυχώς για τους Έλληνες πολίτες όμως, το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2014 έκρινε αντισυνταγματική τη 
συγκεκριμένη τροπολογία και έδωσε τη δυνατότητα στο Ελεγκτικό Συνέδριο να καταλογίσει ευθύνες και να «ρίξει» πρόστιμα, 
στέλνοντας, τις προηγούμενες ημέρες, εξώδικα στις Δ.Ο.Υ., όπου ζητά 20 εκ. ευρώ από Λιάνη – Φούρα – Σγουρό κ.α. 37 
πρόσωπα! 

Όλα αυτά είναι γνωστά, αυτό που δεν ξέρει αρκετός κόσμος είναι πως σήμερα ο βράδυ στην ελληνική Βουλή ο 
άνθρωπος που είχε σκοπό να καθαρίσει το πολύπαθο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο «σωματοφύλακας» της ηθικής, ο αδέκαστος 
και άμεμπτος Σταύρος Κοντονής φέρνει τροπολογία, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, που δεν θα επιτρέπει στο μέλλον να 
καταλογισθούν ευθύνες για το άλλο μεγάλο «φαγοπότι» που έγινε πριν από 15 χρόνια. Αυτό των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Ο «σιορ Σταύρος», όπως τον αποκαλούσαν οι Έλληνες φίλαθλοι όταν προσπαθούσε να «καθαρίσει» το ελληνικό 
ποδόσφαιρο, σήμερα το βράδυ φέρνει στη Βουλή τροπολογία που έχει σκοπό να αμνηστεύσει όσους έκαναν αναθέσεις και 
το ελληνικό Δημόσιο υπερπλήρωνε έργα που θα έπρεπε να είναι έτοιμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. 

Πιο συγκεκριμένα, με τον ισχύοντα νόμο για να παραγραφεί μία πράξη που ζημίωσε το κράτος χρειάζεται να περάσει 
μία 20ετία. Ο εκ Ζακύνθου ορμώμενος «σωματοφύλακας» των ηθικών αρχών, Σταύρος Κοντονής, όμως έχει άλλη 
άποψη και σήμερα θέλει  να μετατρέψει στο σώμα της Βουλής των Ελλήνων την 20ετία σε 10ετία. Χάρη στη διάταξη 56Α του 

νομοσχεδίου «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής Αποκάλυψη Αδήλωτων 
Εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», με το οποίο τροποποιείται το 
άρθρο 93 του Ν. 4129/2013, είναι κάτι περισσότερο από ορατός ο κίνδυνος να παραγραφούν σκάνδαλα εκατομμυρίων 
ευρώ εις βάρος του Δημοσίου. 

Αυτό σημαίνει πως όσοι «έφαγαν» για τα έργα του 2004 θα μπορούν πλέον να κοιμούνται ήσυχοι και ξέγνοιαστοι 
καθώς τα αδικήματα που υπέπεσαν, αν υπέπεσαν, θα έχουν παραγραφεί με βάση τη νέα τροπολογία κι έτσι κανένας Ελεγκτικός 
οργανισμός δεν θα μπορεί να αποδώσει ευθύνες. 

Θυμίζουμε, στην υπέροχη χώρα που ζούμε, λίγους μήνες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες αρκετά από τα έργα 
που θα έπρεπε να είναι έτοιμα με την έναρξη των Αγώνων δεν είχαν καν μπει σε διαγωνισμό. Έτσι, μπορούσε το κράτος 
να κάνει απευθείας αναθέσεις για να προλάβει τα χρονοδιαγράμματα, οι οποίες -εννοείται- θα πρέπει να ελεγχθούν κάποια 
στιγμή. Γιατί είναι πολύ πιθανό το ελληνικό Δημόσιο να πλήρωσε πολύ παραπάνω απ’ όσο θα έπρεπε για τα συγκεκριμένα 
έργα. 

Γιατί, λοιπόν, ο Ζακυνθινός πολιτικός δεν επιτρέπει να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι και θέλει να περάσει εν μέσω 
εορταστικού κλίματος των Χριστουγέννων, μέσα σε μία νύχτα, μια τροπολογία που θα «χώσει» στο χρονοντούλαπο μία 
υπόθεση που πολύ πιθανόν ζημίωσε τον ελληνικό λαό;  

Μήπως δεν είναι πλέον ο ίδιος άνθρωπος; Ο αδέκαστος τιμωρός που τα έβαζε με το «σύστημα» του ελληνικού 
ποδοσφαίρου και είχε σκοπό την απόλυτη διαφάνεια;  


