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Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης έδωσαν τα σωματεία της
Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας στη διοίκηση
του Θανάση Βασιλειάδη, η οποία επικράτησε
πανηγυρικά στις εκλογές.
Οι εκλογές διεξήχθησαν κατά την έκτακτη γενική
συνέλευση της Ομοσπονδίας, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Ε.Α.Κ. Νεότητας Αγίου Κοσμά και
ο Θανάσης Βασιλειάδης ανανέωσε τη θητεία του
μέχρι το 2016.
Στη γενική συνέλευση εκπροσωπήθηκαν 87 από τα
88 σωματεία - μέλη της Ε.Γ.Ο. που είχαν δικαίωμα
ψήφου. Το εκλογικό αποτέλεσμα κατέδειξε απόλυτη
κυριαρχία της κίνησης Βασιλειάδη, τα στελέχη της οποίας κατέλαβαν και τις 15 εκλόγιμες θέσεις στο νέο
διοικητικό συμβούλιο.
Αναλυτικά, στο 15μελές δ.σ., το οποίο θα συγκροτηθεί σε σώμα μέσα στις επόμενες ημέρες, εξελέγησαν
κατά σειρά οι εξής: Θανάσης Βασιλειάδης (46 ψήφοι), Θανάσης Σταθόπουλος (42), Γιώργος Βαϊόπουλος
(40), Ελένη Τζαβάρα (40), Μάρθα Ζαχαριάδου (39), Σπύρος Καραμάνης (39), Νίκος Αδαμόπουλος (38),
Αθανασούλα Λαμπροπούλου - Συροπούλου (38), Μαρία Παπαδοπούλου (38), Ελένη Μιχοπούλου (38),
Σπύρος Σκλάβος (38), Αργύρης Σοφράς (38), Μιχάλης Γεωργουλάκης (37), Ιωάννα Καϊλίδου - Τοκατλίδου
(35), Θέμις Χαρίτου (35).
Στις θέσεις των αναπληρωματικών μελών του δ.σ. κατέληξαν κατά σειρά οι εξής: Σάββας Ταγτελενίδης (28
ψήφοι), Δημήτρης Δημητρόπουλος (28), Αντώνης Γκιοούσογλου (24), Κώστας Τσαλαμανιός (23), Άλκης
Ζαβερδινός (21)
Παράλληλα, ο Θανάσης Βασιλειάδης εξελέγη στη θέση του τακτικού εκπροσώπου της Ε.Γ.Ο. στην
Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την τετραετία 2013-2016, λαμβάνοντας 60 ψήφους,
ενώ τη θέση του αναπληρωματικού εκπροσώπου κατέλαβε ο Σπύρος Σκλάβος με 36 ψήφους.
Εξάλλου, ο προϋπολογισμός της Ε.Γ.Ο. για το 2013 υπερψηφίστηκε με 73 ψήφους υπέρ και 2 κατά, ο
διοικητικός απολογισμός για το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012 έγινε δεκτός με 58 ψήφους υπέρ,
16 κατά και 1 λευκό, ενώ ο οικονομικός απολογισμός της ίδιας χρονικής περιόδου εγκρίθηκε με 59 ψήφους
υπέρ και 16 κατά.
Ο Θανάσης Βασιλειάδης έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Οφείλουμε ένα μεγάλο ‘ευχαριστώ’ στον κόσμο της
γυμναστικής, ο οποίος μας εμπιστεύθηκε για τρίτη φορά και επιβράβευσε με τρόπο ξεκάθαρο τις προσπάθειές
μας. Ασφαλώς είναι τιμητικό το γεγονός ότι το δ. σ. θα αποτελείται αμιγώς από εκπροσώπους της κίνησής μας,
για άλλη μια φορά.
Το εκλογικό αποτέλεσμα μας γεμίζει με δύναμη, ωστόσο οι εκλογές τελείωσαν και από αύριο προχωράμε όλοι
μαζί, για να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες προκλήσεις που μας περιμένουν. Μας ενώνει όλους η επιθυμία για
πρόοδο της ελληνικής γυμναστικής, σε μια εποχή δυσκολότερη από κάθε άλλη. Καλούμε όλα τα σωματεία,
όλους τους ανθρώπους της γυμναστικής, στον κοινό αγώνα για την επιβίωση του αθλήματός μας και του
ελληνικού αθλητισμού συνολικά. Ενωμένοι θα καταφέρουμε πολλά περισσότερα".

