Κύριε πρόεδρε.

Με έκπληξη διάβασα την επιστολή του αθλητή Δημήτρη Αντωνιάδη και θα ήθελα να
απαντήσω σε κάποια απ'αυτά που με αφορούν.
Ο κ. Αντωνιάδης είναι από τους καλύτερους αθλητές που έχουν περάσει τα τελευταία
χρόνια από τη χώρα μας μετά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή Περικλή Ηλία και
βέβαια όπως είναι γνωστό εκπροσώπησε τη χώρα μας στους ολυμπιακούς αγώνες
του Ρίο το 2016.
Όμως εκεί δεν πήγε με την ομάδα στην οποία ανήκει η οποία σημειωτέον τότε δεν
υπήρχε, αλλά με δαπάνες της ελληνικής ομοσπονδίας ποδηλασίας η οποία του
παρείχε την προετοιμασία, προπονητή, διεθνείς αγώνες και πολλά άλλα.Ως εκ
τούτου αυτό που αναφέρει ότι η ΕΟΠ δεν συμμετείχε σε καμία δαπάνη είναι
παντελώς αβάσιμο.
Επίσης θα ήθελα να εκφράσω την έντονη ενόχληση μου για την αναφορά του στην
αυθαίρετη αλλαγή κριτηρίων που και αυτό είναι αναληθές.
Με έκπληξη μου διαβάζω ότι έχει βγάλει και δικά του κριτήρια, ότι είναι πρώτος στη
βαθμολογία και ότι τα δύο παγκόσμια κύπελλα του 2021 θα επικυρώσουν ποιος
αθλητής θα μας εκπροσωπήσει στο Τόκιο.
Όπως όμως φαίνεται την επιστολή του την έχουν υπαγορεύσει άλλοι και οσο για το
ότι δεν τον καλούμε στην εθνική ομάδα να του θυμίσω ότι ενώ τον καλέσαμε
αρνήθηκε να συμμετέχει και βρέθηκε απέναντι μας στην πιο κρίσιμη στιγμή της
πρόκρισης.
Από μόνος του λοιπόν έθεσε τον εαυτό του εκτός εθνικής ομάδας και το βάρος της
πρόκρισης έπεσε στους αθλητές Περικλή Ηλία και Ηλία Τσορτουκτσιδη.
Να θυμίσω ότι σε συνάντηση μας πρίν τους διεθνείς αγώνες στο Κιλκίς οι δύο
εναπομείναντες αθλητές μας με την παρουσία εμού του Γ.Γ κ.Πριστουρη και του
εφόρου κ.Τσορτουκτσιδη μας είπαν ότι προγραμματίζοντας τους αγώνες θα πάρουμε
την πρόκριση και χωρίς αυτούς.
Μάλιστα ο αθλητής Περικλής Ηλίας σε συνέντευξη του στα social media μίλησε για
σαμποτάζ των αθλητών αυτών.
Στη διάρκεια του 2020 παρ όλο που του είπαμε σχεδόν παρακαλώντας να
συμμετέχει στην εθνική ομάδα η απάντηση του ήταν ότι η ομάδα του δεν τον αφήνει
να συμμετέχει με τα ποδήλατα και τον εξοπλισμό αυτών για λογαριασμό της εθνικής
ομάδας.
Η ελληνική ομοσπονδία ποδηλασίας με επίσημο έγγραφο που του απέστειλε ότι θα
θα του χορηγήσει ποδήλατο, αυτός και πάλι αρνήθηκε.
Εάν λοιπόν ο αθλητής κ.Αντωνιαδης επιθυμεί την επιστροφή του στην εθνική ομάδα
δεν έχει παρά να απευθυνθεί στα αρμόδια όργανα της ΕΟΠ.
Είναι κρίμα για τον κύριο Αντωνιάδη για τους αγώνες και τους κόπους μας και όλες
τις στερήσεις που έχουμε υποστεί να χειραγωγείται από τρίτους.
Απ'αυτόν εξαρτάται πλέον να σκεφτεί ώριμα.

Ευχαριστώ πολύ.
Γιώργος Κατσέλης.

