


Tweet 0 email εκτύπωση   

Οι «καρατομηθέντες» πρόεδροι του στίβου κ. Β. Σεβαστής (φωτογραφία αριστερά) και της γυμναστικής κ. Δ. 
Δημητρόπουλος (φωτογραφία δεξιά) είχαν και οι δύο ανοιχτούς λογαριασμούς: ο πρώτος με τον πρόεδρο 
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Μ. Κυριακού (αριστερά στη μεσαία φωτογραφία) και ο δεύτερος με 
τον υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γ. Ορφανό

  

Από την περασμένη Τρίτη ο χώρος του λεγόμενου ερασιτεχνικού αθλητισμού ζει 
και κινείται σε ρυθμούς... Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος. Η περίφημη πλέον 
ΕΦΙΠ «καρατόμησε» τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Στίβου (ΣΕΓΑΣ) κ. Βασίλη 
Σεβαστή τιμωρώντας τον με στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας για δυόμισι χρόνια 
και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γυμναστικής (ΕΓΟ) κ. Δημήτρη Δημητρόπουλο, 
στον οποίο επιβλήθηκε ποινή στέρησης της φίλαθλης ιδιότητας για τρία χρόνια. 
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού που δύο πρόεδροι 
μεγάλων ομοσπονδιών εκπίπτουν των αξιωμάτων τους, γεγονός το οποίο σε 
συνδυασμό με την κοινή πολιτική ταυτότητά τους - πρόσκεινται στο ΠαΣοΚ - 
προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις σε αθλητικό και σε πολιτικό επίπεδο. Αν και η 
αφετηρία των δύο υποθέσεων ήταν διαφορετική, η κοινή κατάληξή τους άναψε το 
φιτίλι της πολιτικής αντιπαράθεσης οδηγώντας την Ελληνική Ολυμπιακή 
Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι οι δύο παράγοντες, σε μια από τις χειρότερες 
κρίσεις στην ιστορία της. 

Ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ κ. Βασίλης Σεβαστής κατηγορήθηκε για συγκάλυψη της υπόθεσης 
χρήσης κοκαΐνης από τον πρώην συντονιστή υψηλού αθλητισμού της ομοσπονδίας κ. 
Λάμπρο Παπακώστα (τιμωρήθηκε από την ΕΦΙΠ με πέντε χρόνια), ενώ ο πρόεδρος της 
ΕΓΟ κ. Δημήτρης Δημητρόπουλος για χορήγηση «ανακριβούς και παραπλανητικής 
βεβαίωσης» στην αθλήτρια της ρυθμικής Αρετή Σιναπίδου, η οποία είχε αγωνισθεί στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992. 

Η κλήση του κ. Σεβαστή έγινε αυτεπάγγελτα από την ΕΦΙΠ με βάση δημοσιεύματα του 
Τύπου, στην αρχή ως μάρτυρα στην «υπόθεση Παπακώστα» και στη συνέχεια ως 
κατηγορουμένου, ενώ για τον κ. Δημητρόπουλο υπήρξε προς την ΕΦΙΠ καταγγελία από τον 
Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Σταύρο Δουβή. 

Και οι δυο τους είχαν ανοιχτούς λογαριασμούς: ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ με τον πρόεδρο της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Μίνωα Κυριακού, ενώ ο πρόεδρος της ΕΓΟ και της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γυμναστικής με τον υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γιώργο Ορφανό. 
Η σχέση Σεβαστή - Κυριακού ξεκίνησε ειδυλλιακά, όταν ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ είχε 
καλωσορίσει την είσοδο του μεγαλοεπιχειρηματία στον στίβο με την ιδιότητα του προέδρου 
της επιτροπής στήριξης του αθλήματος και τον αναγόρευσε στη συνέχεια επίτιμο πρόεδρο 
της ομοσπονδίας, για να καταλήξει σε μια άγρια βεντέτα. 

Τελευταία χρονικά, αλλά πιο σημαντική αιτία, η δημόσια υποστήριξη του κ. Σεβαστή στον νυν 
πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF) Σενεγαλέζο κ. Λαμίν Ντιάκ την ώρα που 
ο κ. Κυριακού εξέταζε το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία της. 

Η περίπτωση του κ. Δημητρόπουλου είχε πιο καθαρό πολιτικό χρώμα, αφού η ΕΓΟ βρέθηκε 
από την αρχή στο στόχαστρο του κ. Ορφανού, καθώς ο σύμβουλος του υφυπουργού κ. 
Θανάσης Βασιλειάδης κινεί τα νήματα για την ανατροπή της σημερινής διοίκησης. 
Βεβαίως και στην περίπτωση «καρατόμησης» του κ. Σεβαστή ισχύει τώρα το «δρυός 
πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται». Τουτέστιν, ευκαιρίας δοθείσης, ο κ. Ορφανός καλοβλέπει και 
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το σχέδιο «γαλάζιας» ανατροπής της διοίκησης του ΣΕΓΑΣ με προεξάρχοντα τον σύμβουλό 
του κ. Γιώργο Ραμπότα ο οποίος σημειωτέον είχε αποτύχει να εκλεγεί στο ΔΣ της 
ομοσπονδίας του στίβου... 

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι, αν και εκδικάστηκαν σε διαφορετικές ημερομηνίες, οι 
αποφάσεις για τις δύο υποθέσεις ελήφθησαν και ανακοινώθηκαν από την ΕΦΙΠ την ίδια 
ημέρα δίνοντας τροφή σε σενάρια για συμψηφισμό. 

Οπως και να έχει, το ΠαΣοΚ αντέδρασε έντονα χαρακτηρίζοντας την αποκαθήλωση των κκ. 
Σεβαστή και Δημητρόπουλου «πραξικόπημα» («αντιδημοκρατική μεθόδευση» κατήγγειλε 
και ο Συνασπισμός) και προτίθεται να φέρει το θέμα στη Βουλή, τη στιγμή που πυκνώνουν οι 
φήμες για νέες «γαλάζιες» προγραφές με στόχο τον πρόεδρο της ΕΠΟ κ. Βασίλη 
Γκαγκάτση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τένις κ. Σπύρο Ζαννιά και «πράσινους» 
παράγοντες του πινγκ πονγκ.  
Με πολιορκητικό κριό την ΕΦΙΠ Ποιους «άλεσε» η περιβόητη μηχανή της Επιτροπής 
Φιλάθλου Πνεύματος 

Αν και ο κ. Γιώργος Ορφανός ανέβηκε στον υφυπουργικό θώκο τον Μάρτιο του 2004, η 
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα χάρισε ένα διάστημα «ολυμπιακής 
εκεχειρίας» στον ελληνικό αθλητισμό κατά το οποίο δεν υπήρξαν ακραίες προσπάθειες για τη 
«γαλάζια» έφοδο άλωσης των ομοσπονδιών, οι περισσότερες από τις οποίες ελέγχονταν από 
το ΠαΣοΚ. 

Πολύ γρήγορα όμως - όταν έπεσε η αυλαία και των Παραολυμπιακών - έγιναν ορατές οι 
προθέσεις της νεοδημοκρατικής πολιτικής ηγεσίας του αθλητισμού. Μετά τους Ολυμπιακούς 
ακολούθησαν οι εκλογές στις αθλητικές ομοσπονδίες, όπου οι φιλοκυβερνητικοί παράγοντες 
κατάφεραν να αποσπάσουν μόνο μερικές από τις λεγόμενες «μικρές», ενώ στις 
σημαντικότερες επανεξελέγησαν «πράσινοι» ομοσπονδιάρχες. 

Η πρώτη μεγάλη κρίση εμφανίστηκε εν όψει των εκλογών για την Ελληνική Ολυμπιακή 
Επιτροπή (ΕΟΕ). Παρά το γεγονός ότι υπήρξε η κοινής αποδοχής από τα δύο μεγάλα 
κόμματα υποψηφιότητα του κ. Μίνωα Κυριακού, η κυβερνητική παράταξη στην 
προσπάθειά της να ελέγξει μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας προχώρησε στη δημιουργία των 
περίφημων τεσσάρων ομοσπονδιών-«μαϊμούδων του πάγου» που εμφανίστηκαν εν μια νυκτί 
από την κατάτμηση της ομοσπονδίας παγοδρομιών. 

Η παρέμβαση της ΔΟΕ έριξε στον κάλαθο των αχρήστων τα σχέδια του κ. Ορφανού, αλλά 
στην ΕΟΕ η... κακή ημέρα είχε φανεί από το πρωί. 

Λίγο αργότερα άρχισε να δουλεύει η η περιβόητη «μηχανή» της ΕΦΙΠ που αξιοποιείται ως 
πολιορκητικός κριός στη «γαλάζια» επιχείρηση άλωσης των «πράσινων» ομοσπονδιών. 

Επικεφαλής της είχε εκλεγεί από ένα μέρος της Ολομέλειας της ΕΟΕ - οι «πράσινοι» 
ομοσπονδιάρχες είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση - ο λεγόμενος «γαλάζιος παγοδρόμος» 
κ. Χρήστος Χατζηαθανασίου, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ κ. Σεβαστή τα 
μέλη της ΕΦΙΠ «τα ενώνει και τα ταυτίζει και μια ιδεολογική τοποθέτηση, σχεδόν όλα, αν όχι 
όλα, που συμβαίνει να είναι σε διαφορετική πολιτική κατεύθυνση από τη δική μου και του κ. 
Δημητρόπουλου». 

Πρώτο θύμα της ΕΦΙΠ ήταν ένας... «γαλάζιος» πρόεδρος - τότε - της Ομοσπονδίας 
Πυγμαχίας κ. Γιάννης Πετρόπουλος και ο γιος του Σπύρος, εκπρόσωπο της ομοσπονδίας 
στην ΕΟΕ. Παράδοξο; Καθόλου. Διότι και οι Πετρόπουλοι δεν συμμορφώθηκαν προς τας 
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Αθλητισμός περισσότερες ειδήσεις 
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υποδείξεις... Πριν από λίγους μήνες είχαν καταφέρει να πάρουν τον έλεγχο της ομοσπονδίας, 
αλλά είχαν κάνει το... λάθος να μη στείλουν εκπρόσωπο στην ΕΟΕ τον εκλεκτό του κ. 
Ορφανού, τον κ. Κώστα Ουίλς - είχε βαφτιστεί πρόεδρος σε μία από τις «μαϊμούδες του 
πάγου» -, αλλά τον αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Γιάννη Τραγάκη, ο οποίος στη συνέχεια 
παραιτήθηκε. Ο διαχειριστικός έλεγχος που έγινε από το υφυπουργείο Αθλητισμού στην 
Ομοσπονδία Πυγμαχίας ανακάλυψε ανωμαλίες και οι Πετρόπουλοι πέρασαν από τον... πάγκο 
της ΕΦΙΠ για να καρατομηθούν. 

Με παρόμοιο τρόπο τιμωρήθηκε χάνοντας τη φίλαθλη ιδιότητα και τη θέση του στην ΕΟΕ ο 
εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Τριάθλου κ. Ανδρέας Αρβανίτης. Ταυτόχρονα καρατομείται 
και ο πρόεδρος του τριάθλου κ. Αλέξανδρος Στέφας, ενώ η ομοσπονδία χάνει την αθλητική 
αναγνώριση από το υφυπουργείο Αθλητισμού. Πολύ γρήγορα όμως θα την... ξαναβρεί όταν 
την προεδρία της αναλαμβάνει ο πολυπράγμων νεοδημοκράτης παράγοντας κ. Γιώργος 
Γερόλυμπος, επί σειρά ετών πρόεδρος στην Ομοσπονδία Καράτε. 

Στις εκκαθαρίσεις αυτές η νεοδημοκρατική πολιτική ηγεσία του αθλητισμού προσέφερε το 
ιδεολογικό περίβλημα της «κάθαρσης», της «νομιμότητας» και της απαλλαγής του χώρου 
από τα «λαμόγια». 

Την ίδια ώρα βέβαια οι ιεραπόστολοι της νομιμότητας παρανομούσαν και συνεχίζουν να το 
κάνουν κραυγαλέα, όπως αποδεικνύει η περίπτωση του εξ απορρήτων του κ. Ορφανού, του κ. 
Θωμά Μεντεσίδη. Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας διορίστηκε από τον 
υφυπουργό πρόεδρος του Ελεγκτικού Συμβουλίου της ΓΓΑ και, σύμφωνα με τον νόμο 
2858/2000, δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού φορέα. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Μεντεσίδης 
εκλέχθηκε το 2004 εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και παραμένει ως σήμερα 
στην ΕΟΕ. Μάλιστα είχε θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του αρχηγού της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Αποστολής στο Πεκίνο το 2008 αλλά ηττήθηκε στην ψηφοφορία από τον κ. 
Ισίδωρο Κούβελο. 

Παρεμπιπτόντως με αφορμή την (εν εξελίξει) κρίση στην ΕΟΕ, εντάθηκαν οι φήμες ότι ο κ. 
Κούβελος (νυν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιππασίας και αντιπρόεδρος της ΕΟΕ) 
προαλείφεται για «ολυμπιάρχης» στη θέση του κ. Κυριακού, όταν βεβαίως οι συνθήκες και οι 
συσχετισμοί το επιτρέψουν...
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