
Αξιότιμε κύριε Τζαμαλούκα 

Αποτελεί τουλάχιστον παραδοχή όλων των μελών της Π.Ε.Φ.Τ ότι κάθε άνθρωπος έχει τη 

δική του υποκειμενική αφήγηση των γεγονότων και κατά συνέπεια οφείλουμε να σου 

αναγνωρίσουμε το δικαίωμα να έχεις άποψη εφ’ όσον αυτή δεν άγεται και φέρεται από 

ιδιοτελείς σκοπούς και προσωπικό συμφέρον. 

Η ως τώρα λαμπρή διαδρομή που περιγράφεις για το άτομό σου αποτελεί την προσωπική 

σου αφήγηση και σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται από εμάς τουλάχιστον όπως 

παρουσιάζεται. Βεβαίως, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την παικτική σου αξία αλλά 

πολλοί δυσκολεύονται να διακρίνουν τις αξίες που υπηρετείς σαν άνθρωπος. 

Αλλά ας απαριθμήσουμε τα γεγονότα με σειρά.  

Για ποιο λόγο τα τελευταία χρόνια έχεις επιδείξει σε διάφορες περιπτώσεις στάση και 

συμπεριφορά προκλητική, αντιαθλητική, αντιδεοντολογική, κακομαθημένη και τέλος 

απροκάλυπτα επιθετική; Αναρωτιόμαστε αν για κάθε ένα από τους ως άνω 

χαρακτηρισμούς υπάρχουν γεγονότα τα οποία είναι γνωστά στο πανελλήνιο και 

αποδεικνύουν του λόγου το ασφαλές. Μήπως ωστόσο, η συμπεριφορά σου αλλά κ ο 

τρόπος που αντιμετωπίζεις κατά καιρούς αντιπάλους εντός αλλά και εκτός γηπέδων δεν 

έχει κριθεί στη συνείδηση αρκετών που παρακολουθούν και ασχολούνται με το σκουός. 

Αναρωτιόμαστε λοιπόν τι εννοούσες:  

• Όταν είπες: ‘έλα σήκω να τελειώνουμε γιατί έχω και μαθήματα’ (τελικός με 

Καργιώτη στη Θεσσαλονίκη); 

• Μήπως η φράση ξυλορακετάδες δεν έχει ειπωθεί επανειλημμένα από εσένα 

προσβάλλοντας περίπου το 90% των παικτών που παίζουν σκουός στη χώρα; Και εν 

πάση περιπτώσει τι ακριβώς υπονοείς; 

• Για ποιο λόγο χλευάζεις και ειρωνεύεσαι εμφανώς συναθλητή σου στην εθνική 

σχετικά με τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια; 

• Για ποιο λόγο επέδειξες αυταρχική συμπεριφορά παρεμβαίνοντας ωμά στη 

διαιτησία του Μάριου Δημακόπουλου στον ημιτελικό γυναικών (2012) στη Βάρη 

κάνοντας επίδειξή ισχύος; Χαρακτηριστικά είπες: ‘Εσύ είσαι διαιτητής και εγώ 

επιδιαιτητής και διοργανωτής του τουρνουά, άρα εγώ αποφασίζω’.  

• Για ποιο λόγο επέδειξες ειρωνεία και αλαζονεία στο τελικό της Κέρκυρας (2011) 

περιφρονώντας τον αντίπαλο και συναθλητή σου ενώ ταυτόχρονα προκαλούσες τον 

διαιτητή και τις αποφάσεις του; 

• Πώς χαρακτηρίζεις την, καθ’ ημάς, αντιαθλητική συμπεριφορά κατά την διάρκεια 

αγώνων ενάντια σε συναθλητές σου; : Τζάκος (πέταξες τη ρακέτα επάνω του στο 

τελικό του Hyatt Open), Declan (τελικός open στον όμιλο το 2010), Καργίωτης στο 

Παγκρήτιο (όλοι έγιναν μάρτυρες της άδικης επίθεσης και χειροδικίας σου κατά του 

Γιώργου Περυσινάκη). 



• Πού αποσκοπείς όταν εμμέσως πλην σαφώς αποκαλείς κατά τον τελευταίο ενάμισι 

χρόνο χρήστη απαγορευμένων ουσιών των 11 φορές πρωταθλητή Ελλάδος και 

συμπαίκτη σου στην Εθνική; Εξ’ όσων γνωρίζουμε η εν λόγω στάση σου οδήγησε 

στο γνωστό σε όλους επεισόδιο στο τουρνουά της Ρόδου που είχε ως αποτέλεσμα 

τον εξευτελισμό του θεσμού και της διοργάνωσης. 

• Γιατί ξεχειλίζεις γενικότερα από σεβασμό για τους συμπαίκτες σου στην εθνική 

Καργιώτη, Declan και Καλαϊτζή; Γιατί σε κάθε ευκαιρία προσπαθείς να τους 

διαπομπεύσεις και να τους εξευτελίσεις. 

• Τι να πει κανείς για τον τρόπο που διοργανώνεις τουρνουά κατά τα οποία πράττεις 

κατά το δοκούν! Με ποιο σκεπτικό αποφάσισες το μοίρασμα των χρημάτων της 1
ης

 

θέσης: 180 εuρώ και 2
ης

 θέσης: 160 ευρώ όταν έμαθες ότι θα συμμετέχει ο 

Φαμπιάν; 

• Τι κρύβεται πίσω από την διαπόμπευση των Κυρίων Μπαρλέτη και Samanudi σε 

όλο το Πανελλήνιο μέσω της ηλεκτρονικής σου σελίδας αλλά και μηνυμάτων όπου 

τους αποκαλείς κλέφτες και καταχραστές; 

• Σε τι αποσκοπεί η διαπόμπευση του 11 φορές πρωταθλητή Ελλάδος ότι δήθεν 

συμμετέχει σε αμφιλεγόμενο πρωτάθλημα με τιμωρημένους αντιπάλους (DAVID 

PALMER παγκόσμιος πρωταθλητής, STEFANO GALLIFI πρωταθλητής Ιταλίας) και στο 

οποίο καταφεύγουν παίκτες που κάνουν χρήση ουσιών; Μήπως εννοείς και τον 

πρωταθλητή Ελλάδος χρήστη απαγορευμένων ουσιών; 

• Αφού εκθειάζεις την τελευταία σύνθεση της εθνικής, μήπως σου είναι εύκολο να 

μας απαντήσεις δημόσια ποιος κατά την τελευταία αποστολή έχασε το αεροπλάνο 

κατά την αναχώρηση αναγκάζοντας αυτούς που αποκαλείς κλέφτες και 

καταχραστές να εκδώσουν νέο εισιτήριο. Η μήπως ξέχασες να μας πεις ποιος από 

εσάς επέστρεφε από τα club για ύπνο στις 8 κ 9 το πρωί; 

• Ποιος είναι ο στόχος για τη δημόσια διαπόμπευση του Νίκου Δημητριάδη, που 

κατά τα λεγόμενα σου εγκλημάτησε γιατί τόλμησε να πάει στο Amsterdam ως 

διαιτητής (με πληρωμένα έξοδα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία) και δεν φρόντισε 

να στείλει την διαλυμένη Εθνική για την οποία φέρεις την αποκλειστική ευθύνη 

(λόγω των κακών σχέσεων που έχεις δημιουργήσει με τους συμπαίκτες σου); 

• Μήπως μπορείς να μας εξηγήσεις σε τι ωφέλησε η δημόσια διαπόμπευση και 

δυσφήμηση του Aquadome και κατ’ επέκταση του Αργύρη Κανιμά πέρυσι τον 

Ιούνιο του 2012; 

• Η διαπόμπευση και συκοφαντική δυσφήμηση του μέχρι πρότινος φίλου σου 

Λεωνίδα Τζάκου (προπονητή του Ομίλου Αντισφαίρισης) που αφού ηττήθηκε για 3
η
 

φορά σε τουρνουά έγραψες δημόσια στο squash.gr ότι δεν αξίζει, δεν πρέπει να 

δηλώνει και να εργάζεται ως προπονητής κυρίως δε γιατί δεν έχει τα τυπικά 

προσόντα. Να σου υπενθυμίσουμε ότι τον Ιανουάριο του 2011 οι δυο σας πήρατε 



το level 2 δίπλωμα προπονητής στη Σερβία. Αν δεν έχει τα τυπικά προσόντα ο 

Λεωνίδας τότε μάλλον ούτε εσύ πρέπει να τα έχεις.  

Τα παραπάνω δεν είναι παρά μερικά από τα ερωτήματα οι απαντήσεις των οποίων 

ενδεχομένως συνθέσουν το πλούσιο βιογραφικό σου ως αθλητή, συμπαίκτη, διοργανωτή 

και ανθρώπου βοηθώντας σε να κάνεις την αυτοκριτική σου αλλά και τον αναστοχασμό σου 

σαν άνθρωπος.  

H Π.Ε.Φ.Τ σου εύχεται καλή τύχη στο δύσκολο και ακραία μοναχικό δρόμο που έχεις 

διαλέξει. 

 

Για την Π.Ε.Φ.Τ 

 

Ο Πρόεδρος 

Νικόλαος Δημητριάδης 


