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Θεςςαλονίκθ 20.07.2020 
 
Αγαπθτοί μου, 
κφριε Πρόεδρε, κφριε Γενικζ, 
 
ιμερα (20.7.2020 κάπου ςτισ 11:30πμ) επικοινϊνθςα με τθ τατιςτικι υπθρεςία του ΕΓΑ 
για να μάκω αν κα πρζπει να περιμζνω τα όςα αιτικθκα (τα ςχετικά με το κζμα τθσ 4θσ 
προςπάκειασ ςτο 4.25 ςτο επί κοντϊ (Γ) ςτο Πανελλινιο Κλειςτοφ 2020). 
 Η απάντθςθ που πιρα από τον αρμόδιο υπάλλθλο  είναι: 
«Δεν μπορϊ να ςασ ςτείλω αντίγραφο αν δεν ζχω εντολι από τον κ. Γενικό». 
 
Επειδι μετά από  τρία (3) ε-μαιλ και άλλα τόςα τθλεφωνιματα είναι φανερό πλζον ότι δεν 
υπάρχει διάκεςθ να μου αποςτείλετε τα ζγγραφα που ηθτάω,  ςασ πλθροφορϊ  ότι: 
 
Θα γνωςτοποιιςω τον τρόπο με τον οποίον αντιμετωπίηετε τα μζλθ των ωματείων τα ο-
ποία εκπροςωπείτε, όταν αυτά ςασ ηθτοφν ακόμθ και με ζγγραφθ αίτθςθ ζγγραφα που α-
φοροφν ςτισ αποφάςεισ των διαφόρων επιτροπϊν του ΕΓΑ.  
Είναι ο μόνοσ τρόποσ να γίνουν γνωςτζσ ςτα ωματεία και τον κόςμο του ακλθτιςμοφ οι 
παραλείψεισ και οι αςτοχίεσ των ανκρϊπων του ΕΓΑ. 
 
Δυςτυχϊσ, τα ςθμεία που υποδεικνφονται ωσ πικανζσ παραλείψεισ ι αςτοχίεσ των διαφό-
ρων Επιτροπϊν (π.χ. Ελλανόδικοσ Επιτροπι, Επιτροπι Μετεγγραφϊν, κ.α.), δε ςυηθτικθκαν 
οφτε ζγιναν επαρκϊσ γνωςτά και όλα αυτά και με δικι ςασ ευκφνθ (αφοφ δεν επιτρζπετε 
ςτουσ υπαλλιλουσ ςασ να πράξουν το αυτονόθτο). 
 
Ωσ αποτζλεςμα αυτϊν των επιλογϊν ςασ, τα όποια λάκθ όχι μόνον δεν διορκϊνονται αλλά 
και επαναλαμβάνονται. Οι ευκφνεσ που αναλογοφν ςτουσ «ανεπαρκείσ» ςυνεργάτεσ ςασ 
δεν καταλογίηονται ποτζ, κανζνασ δεν «πάει ςπίτι του». Ο τρόποσ που λειτουργείτε περι-
γράφεται -με λίγα λόγια- ωσ «πολιτικι τθσ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ και του ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑΤΟΣ». 
 
Μερίδιο ευκφνθσ για «το άνοιγμα του αςκοφ του Αιόλου» … ζχει ο κ. Καλοηοφμθσ Σπφροσ, 
που ενϊ το Δ..  του ΕΓΑ «ζβαλε πλάτθ» για τθν ευνοϊκι για το ςφλλογό του ζκβαςθ τθσ 
«παράτυπθσ» Μεταγραφισ, αυτόσ δεν τιρθςε τθ «υμφωνία Κυρίων» μεταξφ μασ.  
 
Μθ μου πείτε ότι δεν προςπάκθςα, τα όςα ζχω να πω να μείνουν «εντόσ ΕΓΑ»! 
 
Με τιμι 
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