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Και η επ’ αυτοφώρω συλληφθείσα μοιχαλίς 
ανέκραξεν ασθμαίνουσα φοράς τρεις: 

“Δεν είμαι ’γω! Δεν είμαι ’γω! Δεν είμαι ’γω!” 

ΓΓΑ: Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής – Μέρος Β, (Μέρος Α, Μέρος Γ). 

Οι Δολοφόνοι του Αθλητισμού 
Είκοσι χρόνια σας τα φωνάζω και εσείς κοιμόσαστε με τα τσαρούχια! 

Στις επόμενες σελίδες σας δίνω δημοσιεύσεις από το 1988 στο περιοδικό μου 
“Υγεία & Μυώνες” του οποίου τεύχη έστελνα τότε στη ΓΓΑ και στην ΕΟΕ καθώς 

επίσης γύριζα και άφηνα στα γραφεία τους περί τα 20-30 αντίτυπα! 
Αφού επί 30 χρόνια κάνατε συστηματική κομματική εκμετάλλευση της Ντόπας, 
τώρα που ξεφτιλίσατε την Ελλάδα, ώστε να διασύρεται ως παγκόσμιο κέντρο της 
παραγωγής και διακίνησης αναβολικών, τώρα έχετε το θράσος να παριστάνετε 

τους σωτήρες! Να δούμε από εσάς ποιός θα μας σώσει! 

Όχι απλά Ντόπα, αλλά μιλάμε για Καρα-Ντόπα πλέον: 

Η Ελλάδα των αναβολικών 
 

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ 
 
«Παράδεισος» διακίνησης παράνομων ουσιών αποδεικνύεται πως είναι 
τελικά η χώρα μας. Όταν η Διεθνής Επιτροπή Ελέγχου του Ντόπινγκ, 
WADA, σε έκθεση της υποστήριζε ότι η Ελλάδα είναι διαμετακομιστικό 
κέντρο, ίσως να γνώριζε ότι μόλις πριν από δύο χρόνια ο Εθνικός 
Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), σε μία μόνο αιφνιδιαστική επιχείρηση 
ελέγχου, εντόπισε 50 φαρμακεία στην Αθήνα και την περιφέρεια που 
εξήγαγαν παράνομα το αναβολικό ναδρολόνη.  

Ο ΕΟΦ εντόπισε 50 φαρμακεία 
σ' όλη την χώρα που εξήγαγαν 

παράνομα το αναβολικό 
ναδρολόνη. 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 13/4/08)
Φιλιππικοί 
 

Η εξαφάνιση του Γιάννη Σγουρού 
 

Του Φ. Συρίγου 
Την περασμένη Παρασκευή, όταν έσκασε το σκάνδαλο στη άρση βαρών, στο site της ομοσπονδίας ο 
νομάρχης Γιάννης Σγουρός αναφερόταν ως μέλος του Δ.Σ. της. Χθες το όνομα του ανθρώπου που είναι 
ταυτόσημο με την ελληνική άρση βαρών δεν υπήρχε, χωρίς, εν τω μεταξύ, να έχει ανακοινωθεί η 
παραίτηση του Γιάννη Σγουρού 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 13/4/08)    
 
ΣΣ: Ο Γιάννης Σγουρός ήταν αυτός του οποίου η επαγγελ-
ματική και πολιτική καριέρα εκτοξεύτηκαν στα ύψη από τις 
“επιτυχίες” της άρσης βαρών (που με εθνικό δυναμικό 300 
αθλητές έπαιρνε παγκόσμια και ολυμπιακά μετάλλια) και ένας 
από τους Γενικούς Γραμματείς Αθλητισμού που αρνήθηκαν 
παράνομα, την αναγνώριση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Παραδοσιακού Καράτε παρά τις αποφάσεις Πρωτοδικείου, 
Εφετείου και Αρείου Πάγου.  Από τραπεζικός υπάλληλος 
βρέθηκε πρόεδρος της Άρσης Βαρών, ΓΓΑ, νομάρχης με το 
ΠΑΣΟΚ, Γ.Γ. της Παγκόσμιας και πάλι νομάρχης με πάλι το 
ΠΑΣΟΚ.  “Πετάει ο γάιδαρος?” 

http://www.karate.gr/15athlet/153dh28.htm
http://www.karate.gr/15athlet/153hd13c.htm
http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=70716016
http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=100224752
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Η Πυραμίδα της Απάτης(εκ των κάτω) 
Ψηφοθηρία πάνω στο πτώμα του Αθλητισμού! 

Ο εκάστοτε Πρωθυπουργός 
Σαθρό Πολιτικό Σύστημα 

ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας 
άμεση Αθλητική Ηγεσία ΓΓΑ, ΕΟΕ και ΥΠΠΟ 

με επιχορηγήσεις προς τους κομματικά οικείους! 
Διοικήσεις Αθλητικών Ομοσπονδιών με 

επιχορηγήσεις εκατομμυρίων (καρεκλοκένταυροι 
και εγκάθετοι πολιτικών κομμάτων) 

Επιχειρηματίες παράνομων συμπληρωμάτων 
διατροφής (με προσβάσεις σε σωματεία, 

σπον ίες και γυμναστήρια) ομο δ
Προπονητ

επ
ές (με άμεσα οφέλη και πριμ από τις 
ιτυχίες των αθλητών τους) 

Αθλητές-Θύματα (με στόχους την οικονομική 
εξασφάλιση μιας ζωής) 
Φίλαθλος Λαός-Θύμα 

ρόιδα με το αθλητικό ιδεώδες) (τα κο  
 

Από την μεταπολίτευση έως και σήμερα 
Υφυπoυργοί Πολιτισμού με αρμοδιότητα σε 

θέματα Αθλητισμού διετέλεσαν οι: 

Την ίδια χρονική περίοδο Γενικοί Γραμματείς 
Αθλητισμού διετέλεσαν οι: 

Γιάννης Ιωαννίδης (19/09/2007 - μέχρι σήμερα
Γιώργος Ορφανός (10/03/2004 - 19/09/2007)  
 
Λιάνης Γεώργιος (30/08/2002 - 10/03/2004)  
Κουράκης Γιάννης (24/10/2001 - 30/08/2002)  
 
Φλωρίδης Γεώργιος (12/4/2000 - μέχρι 24/10/200
Φούρας Ανδρέας (1996 - μέχρι 12/4/2000)  
Λιάνης Γεώργιος (1993 - 1995)  
 
Μεϊμαράκης Ευάγγελος (1992 - 1993)  
Παπαγεωργόπουλος Βασίλειος (1991 - 1992)  
Πετραλιά - Πάλλη Φάνη (1990 - 1991)  
 
Στάθης Θεόδωρος (1988 - 1989)  
Βαλυράκης Σήφης (1985 - 1988)  
Λαλιώτης Κωνσταντίνος (1982 - 1985) 
Κατσιφάρας Γεώργιος (1981 - 1982)  
Καραμανλής Αχιλλέας (1974 - 1981)  
 

Έξ -03-2004)  
Σγο 1-2001)  

 

89 

) 
  
5) 
 

Στασιν 74 έως 14-09-
19

)  Δουβής Σταύρος (19-05-2006 έως Σήμερα)  
Κουκοδήμος Κώστας (16-04-2004 έως 03-03-

1) 
Λυσ  23-10-

1996)  
Βασιλακόπουλος Γεώργιος (22-10-1993 έως 23-

2006)  
αρχ  10ος Νικόλαος (18-01-2001 έως
υρός Ιωάννης (23-10-1996 έως 16-0
σαρίδης Γεώργιος (23-04-1996 έως

04-1996)  
Σφακιανάκης Στέλιος (06-10-1989 έως 26-02-1991

& 09-09-1993 έως 22-10-1993)  
Βιρβιδάκης Κυριάκος (14-07-1989 έως 06-10-19

& 26-02-1991 έως 09-09-1993)  
Κασιμάτης Γεώργιος (12-12-1988 έως 14-07-1989
Σαρρής Δημήτριος (08-08-1985 έως 30-11-1988)
Κουλούρης Κίμωνας (12-11-1981 έως 17-04-198

αναστασίου Κωνσταντίνος (14-09Παπ -1976 έως
12-11-1981)  
όπουλος Πάνος (31-08-19
76)  

Βραβεία και Αφορισμοί από τ ους! 
ιότ
ους ίδιους προς τους ίδι

(Δεν μπορείτε, δ ι δεν γνωρίζετε!) 
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Α  πό την Ελληνική Βου-Λή στην Κινέζα Σου-Λή! 

 

Αριστερά η Βου-Λή και άνω η Σου-Λή! 
(Αυτούς θα τους εκτελέσουνε τώρα?) 

 
Λόγω της υπόθεσης Κεντέρη-Θάνου-Τζέκου συγκροτήθηκε στις 10/02/05 διακομματική επιτροπή της 

Βουλής «για τη διαμόρφωση πλαισίου εγγυήσεων διαφάνειας στον αθλητισμό».  
Παρά την πρόταση του Δημήτρη Λιντζέρη (ΠΑΣΟΚ) να κληθούν οι αθλητές, ο πρόεδρος Αναστάσιος 

Σπηλιοτόπουλος (Νέα Δημοκρατία) αρνήθηκε με το αιτιολογικό ότι το θέμα πήγε στη δικαισύνη. Αυτό είναι 
απόδειξη ότι η Νέα Δημοκρατία σκέπαζε το σκάνδαλο.  

[Ο Γιώργος Ορφανός, όταν προέκυψε το σκάνδαλο με τους έλληνες αθλητές στην Ολυμπιάδα, έσπευσε 
να νίψει τα χέρια του λέγοντας ότι «ο υφυπουργός ύ δεν έχει καμιά αρμοδιότητα στο ζήτημα 

.. Μαρία η 

Ο πρόεδρος της τότε επιτροπής ρώτησε τον Γιάννη Σγουρό αν ο Ιακώβου συνεργαζόταν με τον Τζέκο 
για να πάρει μια θολή αρνητική απάντηση. 

Η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αναβολικά ήταν ευρέως διαδεδομένα στην Ελλάδα και ΔΕΝ 
ΕΚΑΝΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙ’ ΑΥΤΌ! 
 
Ο σημερινός υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Ιωαννίδης είχε δηλώσει τότε:  

«Το ΣΔΟΕ έπιασε έναν φαρμακοποιό, ο οποίος διακινούσε χιλιάδες κουτιά από απαγορευμένες ουσίες, 
μετά από καταγγελίες από την Αγγλία. Η χώρα μας είναι το κέντρο διακίνησης αναβολικών. Ετσι μας θεωρεί όλη 
η Ε.Ε.» (συνεδρίαση 4/4/05). 

«Ενα άλλο σοβαρό ζήτημα είναι ότι υπάρχει παραγωγή φαρμακοδιεγερτικών ουσιών. Οι Αγγλοι είπαν ότι 
στείλαμε ένα εκατομμύριο κουτιά μ' αυτές στο εξωτερικό. Ηταν πρωτοσέλιδη είδηση. Λέγεται ότι η Ελλάδα είναι 
το άντρο της διακίνησης και της παραγωγής τέτοιων ουσιών» (21/6/05).  

Ο Ιωαννίδης ήταν η τελευταία ελπίδα του αθλητισμού, αλλά δεμένος χειροπόδαρα από τον 
Λιάπη δεν πρόκειται να κάνει τίποτα! 

 
, 

Ιακώβου και επιχείρηση 

 

Αθλητισμο
του ντόπινγκ» (12/8/04). Εμμέσως πλην σαφώς εννοούσε ότι αρμόδια είναι η .
Πενταγιώτισα!]  

ΤΑ ΝΕΑ, 25-8-2004, Τζέκος

«ΚΟΡΟΙΒΟΣ». 
Θα πουλούσαν Ντόπα με τις 
ευλογίες των πολιτικών και της
Βουλής! 
18 Δεκεμβρίου του 2002. Χρ. Τζέκος, 
Χρ. Ιακώβου, Γ. Κωνσταντόπουλος, 
αλλά και μεγάλα ονόματα του ελληνικού 
αθλητισμού, όπως οι Κεντέρης, Θάνου, 
η ακοντίστρια Μιρέλα Μανιάνι αλλά και 
η δισκοβόλος Κατερίνα Βόγγολη, στην 
παρουσίαση της εταιρείας που είχαν 
στόχο να ιδρύσουν οι τρεις πρώτοι. 

ς Μεγάλης Ανοχής – Μέρος Β, (Μέρος Α

 

 
ΓΓΑ: Ο Οίκος τη , Μέρος Γ). 
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είς ή μη Μαζί !!!”

Οι “Μαζιστές” ξανάρχονται! 
 
“Μαζί καν  
Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων.  
Μαζί αλλάζουμε την Ελλάδα. 
Μαζί διαμορφώνουμε, προωθούμε, 
στηρίζουμε τις μεγάλες αλλαγές. 
Μαζί εφαρμόζουμε το Πρόγραμμά μα
Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη πο
δείχνετε. 
Σας συγχαίρω για τους αγώνες που δίνε

 
Ξυπνήστε: Όταν λέει “Μαζί” απευθύνεται μόνο στους “δικού

ς. 
υ μου 

τε. 

ς του”! 
 

Με “Μαζιστική” 
συμπεριφορά ο Κώστας 
Κουκοδήμος ως Γενικός 
Γραμματέας Αθλητισμού, o 
Γιώργος Ορφανός, ως 
υφυπουργός Αθλητισμού και

 

 
ο Κώστας Καραμανλής ως 
υπουργός Πολιτισμού 

και 
 την 

αναγνώριση της 
 Ομοσπονδίας 

ιακού Καράτε! 
 επιστολή!) 

για να ευννοήσουν τον 
δικό τους πολυθεσίτη και 
σαλτιμπάγκο του 
αθλητισμού Γιώργο 
Γερόλυμπο, πρόεδρο της 
αντίπαλης ομοσπονδίας 
καράτε! 

αρνήθηκαν παράνομα 
με πλαστές αιτιολογίες

Πανελλήνιας
Παραδοσ
(βλέπε αριστερή
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ΥΓΕΙΑ & ΜΥΩΝΕΣ – ΜΑΪΟΣ 1988 
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ΥΓΕΙΑ & ΜΥΩΝΕΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1988 
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ΥΓΕΙΑ & ΜΥΩΝΕΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1989 
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ΥΓΕΙΑ & ΜΥΩΝΕΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1989 
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ΥΓΕΙΑ & ΜΥΩΝΕΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1989 
 

 

 
ΓΓΑ: Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής – Μέρος Β, (Μέρος Α, Μέρος Γ). 


