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Νίκησαν τη Ριέκα

Σε Βόλο και Λάρισα θα διεξαχθούν οι Μεσογειακοί αγώνες του 2013

Πεσκάρα
Η Ελλάδα κέρδισε την ανάληψη της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του 2013, που θα έχουν τελικά ως
οικοδεσπότες τη Λάρισα και τον Βόλο. Η ελληνική υποψηφιότητα συγκέντρωσε στην δεύτερη ψηφοφορία 37 ψήφους,
έναντι 34 της Ριέκα της Κροατίας.
Χιτσκοκικό θρίλερ, με υπέροχο φινάλε για το Βόλο και τη Λάρισα ήταν αυτό που παίχτηκε το Σάββατο στην
Πεσκάρα, όπου πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία για την ανάδειξη της πόλης που θα φιλοξενήσει τους Μεσογειακούς
Αγώνες του 2013.
Οι 68 εκλέκτορες είχαν εισέλθει στην διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου, από τις 15:00 και το πρώτο
αποτέλεσμα εκδόθηκε στις 18:00. Η Ελλάδα είχε συγκεντρώσει 31 ψήφους, η Ριέκα 24 και η Μυρσίνα 13. Στην ελληνική
αποστολή υπήρξε παγωμάρα. Όλοι πίστευαν ότι ο δεύτερος γύρος δεν ευνοεί τον Βόλο και την Λάρισα.
«Η πρώτη ψηφοφορία ήταν ένα δράμα, καθώς η Μυρσίνα είχε πάρει 10 ψήφους κα τους έκανε 13» είπε ο
διευθυντής της Επιτροπής διεκδίκησης Μεσογειακών Αγώνων, Διονύσης Γάγγας.
Πριν αρχίσει η δεύτερη ψηφοφορία, έξω από την αίθουσα, οι εκτιμήσεις άρχισαν να δίνουν και να παίρνουν. Όλοι
φοβόντουσαν ότι η Ριέκα θα ήταν η νικήτρια πόλη. Στην ελληνική αποστολή, υπήρχε προβληματισμός. Μόνο ελάχιστοι
που γνώριζαν το πώς παίζεται το παιχνίδι της διπλωματίας «στοιχημάτιζαν» υπέρ της ελληνικής υποψηφιότητας.
Στη δεύτερη ψηφοφορία οι εκλέκτορες ήταν 71, καθώς ψήφισαν και οι τρεις εκπρόσωποι της Τουρκίας. Μετά από
περίπου ένα τέταρτο, η πόρτα της αίθουσας άνοιξε, προκειμένου οι διαπιστευμένοι να εισέλθουν για να ακούσουν το
αποτέλεσμα.
Λίγα λεπτά αργότερα ακούστηκαν φωνές και χειροκροτήματα, αλλά έξω από την αίθουσα ξενοδοχείου κανείς δεν
γνώριζε το αποτέλεσμα. Όταν αυτό ανακοινώθηκε, τότε όλοι στην ελληνική αποστολή ξέσπασαν σε φωνές χαράς.
Αγκαλιές, φιλιά, δάκρυα στα μάτια για το επίτευγμα της επιτυχίας. Ευτυχισμένα πρόσωπα παντού, σκυθρωπά, από την
άλλη και το κοντράστ των συναισθημάτων ζωγραφισμένο στα πρόσωπα μεταξύ των παρευρισκόμενων. Χειροκροτήματα
και κραυγές, τραγούδια για τη μεγάλη επιτυχία. Λίγοι το πίστεψαν μέχρι τέλους και δικαιώθηκαν.
Όσο για την δεύτερη ψηφοφορία; Ο Βόλος και η Λάρισα πριν από την καταμέτρηση πέντε ψήφων έχει πάρει μόνο
μία ψήφο, 32 δηλαδή, και η Ριέκα 34. Οι πέντε τελευταίες ψήφοι κατέληξαν στην ελληνική υποψηφιότητα!
Γιώργος Γερόλυμπος: «Όλα ξεκίνησαν με ένα τηλεφώνημα του Ισίδωρου Κούβελου»
Για ένα φάκελο υποψηφιότητας που φτιάχτηκε μέσα σε 15 μερόνυχτα και τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη μετά
από μία δύσκολη μάχη απέναντι στην ώριμη υποψηφιότητα της Ριέκα, έκανε λόγο ο Γιώργος Γερόλυμπος. Ο διευθύνων
σύμβουλος της ΔΕΜΑ, αποκάλυψε ότι τα πάντα ξεκίνησαν 15 ημέρες πριν από τις εκλογές στην Ολυμπιακή Επιτροπή, με
ένα τηλεφώνημα του Ισίδωρου Κούβελου.
«Όλα ξεκίνησαν, με ένα τηλεφώνημα του Ισίδωρου Κούβελου. Δεκαπέντε ημέρες πριν από τις εκλογές στην
Ολυμπιακή Επιτροπή μου είπε, ο Βόλος πρέπει να κατεβάσει φάκελο. Στην αρχή μου φάνηκε ότι ήταν αδύνατο. Μετά από
15 μερόνυχτα, με κάποιους συναδέλφους και φίλους καταφέραμε και καταρτίσαμε έναν φάκελο και τον καταθέσαμε στην
Ολυμπιακή Επιτροπή. Νικήσαμε τότε, απέναντι σε ένα πολύ καλό και ώριμο φάκελο που είχε η Πάτρα γιατί είχε πάρει

μέρος και σε κάποια άλλη διεκδίκηση και ήρθαμε εδώ με ένα πολύ καλό φάκελο να διεκδικήσουμε την επιλογή μας ως
πόλη, έναντι άλλων δύο πολύ δυνατών πόλεων.
» Η Ριέκα ήταν μία πόλη με ώριμη υποψηφιότητα. Νομίζω ότι είναι μεγάλης αξίας η νίκη. Εγώ πίστεψα στη νίκη.
Δεν σας το κρύβω. Ήθελα όμως πάντα να είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Πετύχαμε μία πολύ δύσκολη νίκη που έχει
εξαιρετική σημασία. Πρέπει να αποκαλύψουμε ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο ότι ο πρόεδρος της ΔΕΜΑ και η εκτελεστική
επιτροπή, αποφάσισαν να συμμετάσχει το Μαυροβούνιο» είπε ο κ. Γερόλυμπος.
Σταύρος Δουβής: «Ήταν σαν να έπαιζε το ΝΒΑ με την ομάδα της γειτονιάς μας»
Για διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις υποψήφιες πόλεις, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού,
Σταύρος Δουβής, αμέσως μετά την ανάδειξη του Βόλου και της Λάρισας σε διοργανώτριες πόλεις των Μεσογειακών
Αγώνων του 2013.
«Αν ήμουν αυτή τη στιγμή ενεργός διαιτητής σε αγώνα μπάσκετ, το σφύριγμα της νίκης θα είχε δοθεί πολύ
νωρίτερα γιατί είναι γεγονός ότι οι ομάδες δεν είχαν σύγκριση. Έπαιζε το ΝΒΑ με την ομάδα της γειτονιάς μας. Δυστυχώς
και στον αθλητισμό όπως και στην πολιτική τα πράγματα δεν είναι πάντα εντελώς απλά. Κάναμε ένα μεγάλο αγώνα, καλό
αγώνα και ευτυχώς τελείωσε έτσι».
Γιώργος Ορφανός: Αισθάνομαι απόλυτα δικαιωμένος από τη σημερινή νίκη
Για δικαίωση στον αγώνα που έδωσε τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι που ενεπλάκησαν στην υπόθεση
Μεσογειακοί Αγώνες 2013, έκανε λόγο ο τέως υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Ορφανός.
«Αισθάνομαι απόλυτα δικαιωμένος. Είναι ένας κύκλος που κλείνει με τον καλύτερο τρόπο. Η επόμενη φάση είναι
η διοργάνωση των Αγώνων. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εδώ, μία ομάδα ανθρώπων υποστήριξε αυτή την προσπάθεια. Η κα
Πετραλιά πρωτοπόρα σε τέτοιες μάχες, ο Ισίδωρος Κούβελος επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής, οι Δήμαρχοι, ο κ.
Τζανακούλης, ο κ. Μήτρου και ο κ. Βούλγαρης αλλά και οι βουλευτές των δύο νομών, κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια.
» Υπάρχουν δεδομένα, υπάρχει πολιτική βούληση που έχει εκφραστεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό τον κ.
Κώστα Καραμανλή, που εγώ είχα τότε επικοινωνήσει μαζί του για να του δείξω αυτή την προσπάθεια και μου έδωσε την
οδηγία και εντολή με αμέριστο τρόπο να γίνει αυτή η διαδικασία».
Φάνη Πάλλη-Πετραλιά: «Η Ελλάδα ευρωπαϊκό κέντρο του αθλητισμού»
Για μία μάχη που δινόταν μέχρι την τελευταία στιγμή, έκανε λόγο η τέως υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, Φάνη
Πάλλη Πετραλιά και συμπλήρωσε:
«Πιστεύω ότι το 2013 θα υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση των Μεσογειακών Αγώνων και η Ελλάδα θα παίξει
καταλυτικό ρόλο. Η ανάπτυξη όλης της περιοχής θα προέλθει μέσα από τους Μεσογειακούς Αγώνες και αισθάνομαι την
υποχρέωση να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην επιτροπή διεκδίκησης των Μεσογειακών Αγώνων. Ιδιαίτερα στον
πρόεδρο κ. Κούβελο, στους δημάρχους των δύο πόλεων, τους βουλευτές των νομών, τον κ. Ορφανό. Πρέπει να σας πω
ότι ο κ. Ορφανός και εγώ από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε αυτή την προσπάθεια και μέσα από τα υπουργεία μας,
οικονομικά εννοώ, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο μίας και ως άνθρωποι του αθλητισμού έχουμε πολλές σχέσεις σε
ολόκληρο το χώρο του αθλητισμού, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Ήμασταν όμως οι καλύτεροι και αυτό πρέπει να πούμε.
» Η Ελλάδα διεθνές κέντρο του αθλητισμού. Η Ελλάδα ευρωπαϊκό κέντρο του αθλητισμού. Αυτό είναι το
αποτέλεσμα αυτής της σημερινής επιτυχίας».
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