
ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΟΤ 
  
ΣΑΣ ΚΟΝΟΠΟΙΟΎΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΉΝΥΜΑ ΑΘΛΗΤΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΙ ΣΑΣ. 
Η ΕΟΤ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΕ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΤΗ & 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. 
  
ΕΒΕΛΥΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

Αγαπητή ΕΟΤ, 

  

Ονομάζομαι Νικόλαος Λαλαζήσης και είμαι αθλητής του αθλήματος της τοξοβολίας και 

συγκεκριμένα αγωνίζομαι στην Α΄ κατηγορία Ανδρών του Ολυμπιακού Τόξου. Ο 

σύλλογος στον οποίο είναι εγγεγραμμένος είναι η Ακαδημία Τοξοβολίας στην Γλυφάδα, 

Αττικής και μόλις πρόσφατα είχα ανανεώσει το δελτίο αθλητή της ΕΟΤ.  

  

Ο λόγος που σας γράφω είναι ότι την Τρίτη 15 Ιαν. 2019 και ενώ επέστρεφα από την 

εργασία μου με σκοπό να πάω στην προπόνηση του συλλόγου μου και ενώ στάθμευσα 

για λίγα λεπτά σε πάρκινγκ καταστήματος αθλητικών ειδών στην Λ. Βάρης 60 και μπήκα 

μέσα σε αυτό, άγνωστοι έσπασαν το πίσω τζάμι του οχήματός μου και μου αφαίρεσαν 

από το πορτ μπαγκάζ προσωπικά αντικείμενα και μια αθλητική βαλίτσα μέσα στην οποία 

είχα όλο τον αθλητικό εξοπλισμό μου της τοξοβολίας αξίας αρκετών χιλιάδων ευρώ. 

  

Ο εξοπλισμός αυτό ήταν αρκετά ιδιαίτερος και εύκολα αναγνωρίσιμος από κάποιον 

γνώστη του αθλήματος και επειδή όπως καταλαβαίνετε ο εξοπλισμός αυτός είναι 

πρακτικά άχρηστος για του κλέφτες, στρέφομαι προς την αθλητική οικογένεια της 

τοξοβολίας αναφέροντας το περιστατικό και ζητώντας την συνδρομή όλων σε περίπτωση 

που κάποιοι εμφανιστούν προσπαθώντας να πουλήσουν τον εξοπλισμό αυτό σε 

συναθλητές. 

  

Ο εξοπλισμός αυτός αποτελείτο από τα παρακάτω βασικά εξαρτήματα 

  

1 riser W&W TFT Carbon Black 25'' 

1 Set Stabilizers και V-BAR W&W S21 Carbon Matt Black 

1 Σκοπευτικό W&W W700 Carbon Black 

Limbs WinStorm II Χρώματος μαύρου 68-36 lbs 

Βέλη Easton Inspire 630 και βέλη Χ7 Αλουμινίου 2014 επάνω στα οποία είχα αναγράψει 

το όνομα και το τηλέφωνο μου 

  

και διάφορα άλλα πιο μικρά εξαρτήματα καθώς και το δελτίο αθλητή, τα οποία όμως όλα 

βρισκόντουσαν μέσα σε μια βαλίτσα τοξοβολίας ATOM LEGEND ARGERY. Σας 

επισυνάπτω και σχετικές φωτογραφίες. Φυσικά έχει δοθεί κατάθεση στην αστυνομία και 

μήνυση κατά αγνώστων.  

  



Σε περίπτωση που κάποιος συναθλητής αντιληφθεί κάτι σχετικό με την υπόθεση ή 

κάποιος προσπαθήσει να του πουλήσει παρόμοιο εξοπλισμό θα ήταν θερμή μου 

παράκληση να ενημερώσει την αστυνομία και εμένα στο τηλέφωνο 6991933333. 

  

Με εκτίμηση 
 

 

 



 


