Θεοδωρακόπουλος Ι.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 04/02/2001

* Η σκληρή μάχη για τις καρέκλες στην Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή εν όψει των Αγώνων της Αθήνας

Το κυνήγι του θησαυρού του 2004 στην ΕΟΕ
Τα τρία αγκάθια για τη συγκρότηση της νέας Ολομέλειας, οι υποψήφιοι βουλευτές και η
κυβερνητική γραμμή

Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 από την Αθήνα έχει προσδώσει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στο κυνήγι των θέσεων στο προεδρείο και στις σημαντικές επιτροπές της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) για την Ολυμπιακή Προετοιμασία, το Φίλαθλο
Πνεύμα, την Ακαδημία και τη Λαμπαδηδρομία. Όλα θα κριθούν στην πρώτη συνεδρίαση της
9ης Φεβρουαρίου, στην οποία θα μετάσχουν οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών των οποίων τα
αθλήματα συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα των θερινών και χειμερινών Ολυμπιακών
Αγώνων, τα δύο μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) και ένα μέλος του
Συμβουλίου Επικρατείας.
Είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να πάρουν... θέση για την τετραετία 2001-2005, που θα είναι η
θητεία της νέας Ολομέλειας. Εξάλλου ο α' αντιπρόεδρος και ο γενικός γραμματέας μετέχουν
αυτομάτως στην χωρίς αρμοδιότητες, είναι η αλήθεια ευρεία σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Οργανωτικής Επιτροπής της «Αθήνας 2004». Όσο όμως κι αν ακούτε
κηρύγματα για ακομμάτιστες διαδικασίες στον αθλητισμό, αυτό δεν μπορεί να συμβεί ούτε
και σε ολυμπιακό επίπεδο.

Είναι ακόμη νωπές οι εικόνες του 1993, όταν πριν από τις αρχαιρεσίες της ΕΟΕ προσήλθαν στα γραφεία
της Νέας Δημοκρατίας στη Ρηγίλλης οι εκπρόσωποι 11 ομοσπονδιών για να αποφασίσουν, παρουσία του
υπευθύνου του κόμματος κ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ποιον θα υπεδείκνυαν ως πρόεδρο της ΕΟΕ: τον κ.
Αντώνη Τζίκα ή τον κ. Φρέντυ Σερπιέρη; Τότε, ύστερα από σκληρή μάχη (6-5), εντός των γραφείων,
είχε επικρατήσει ο πρώτος. Ο οποίος ήταν και ο μόνος υποψήφιος του κόμματος και βεβαίως εξελέγη
πρόεδρος. Ασχέτως αν στη συνέχεια η θητεία του κρίθηκε μετριοπαθής και επιτυχής.
Το κυβερνών κόμμα διαθέτει σήμερα τα 26 από τα 32 «κουκιά», οπότε κάνει ό,τι θέλει. Ο επικεφαλής
όμως του Τομέα Αθλητισμού, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Χρήστος Σμυρλής-Λιακατάς,
πραγματοποιεί εδώ και ημέρες πολλές μυστικές και φανερές επαφές για να γεφυρώσει τις εκ διαμέτρου
αντίθετες απόψεις και τις εν πολλοίς φυσιολογικές φιλοδοξίες των εκπροσώπων των ομοσπονδιών. Δεν
υπάρχει πάντως κανένα πρόβλημα για την επανεκλογή για τέταρτη τετραετία του κ. Λάμπη Νικολάου.
Την ίδια ώρα γίνεται φανερό ότι υπάρχουν στη νέα Ολομέλεια αρκετοί φίλοι του τέως υφυπουργού
Αθλητισμού κ. Ανδρέα Φούρα. Πέντε εξάλλου κατάγονται από την Αχαΐα, την εκλογική του περιφέρεια.
Ο κ. Φούρας επιθυμεί να είναι ένα εκ των δύο αριστίνδην μελών τα οποία θα εκλεγούν αργότερα από την
Ολομέλεια και έχει βλέψεις για την Εφορία της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Την άλλη θέση διεκδικεί
η βουλευτής της ΝΔ κυρία Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, η οποία έχει πολύ καλές σχέσεις και με το ελληνικό
αθλητικό κίνημα και με τη ΔΟΕ, δεδομένου ότι ο πατέρας της Νώντας Πετραλιάς υπήρξε μέλος της. Η
κυρία Πετραλιά έχει ενημερώσει την κυβέρνηση για τις προθέσεις της να θέσει υποψηφιότητα. Η
περίπτωση υποψηφιότητας του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Γιάννη Ζαφειρόπουλου, βουλευτή
Ηλείας, δεν προχώρησε. Είναι πάντως γεγονός ότι η είσοδος στην ΕΟΕ βουλευτών προκαλεί πολλές
συζητήσεις και θεωρείται ότι το θέμα δεν έχει κλείσει οριστικά. Για να εκλεγεί κάποιος αριστίνδην μέλος
της ΕΟΕ χρειάζεται την έγγραφη πρόταση από τρία μέλη της Ολομέλειας.
* Το μήνυμα Φλωρίδη
Ο υφυπουργός Αθλητισμού κ. Γιώργος Φλωρίδης παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις, χωρίς να
δείχνει ότι έχει προτιμήσεις σε κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα. Το μήνυμά του είναι να υπάρξει
μετριοπάθεια και να μην εκδηλωθούν αλαζονικές συμπεριφορές. Από την πλευρά της αξιωματικής
αντιπολίτευσης δεν υπάρχουν περιθώρια οργανωμένης αντίδρασης, αφού ελέγχει(;) πέντε ή έξι
ομοσπονδίες. Έτσι προς το παρόν οι προσκείμενοι σε αυτήν περιορίζονται να παρακολουθούν ως απλοί
θεατές. Δεν αποκλείεται όμως να συνεργαστούν για μια θέση στο προεδρείο (β' αντιπροέδρου) ή στην
εκτελεστική επιτροπή.
* Ο Πύρρος και η Βούλα
Ανοικτό παραμένει και το θέμα των δύο αριστίνδην αθλητών, οι οποίοι θα εκπροσωπηθούν για πρώτη
φορά, όπως προβλέπει ρητώς το νέο καταστατικό της ΕΟΕ, το οποίο αντικατέστησε βασιλικές διατάξεις
που υπήρχαν από το 1955, όταν εισήλθαν στην Ολομέλεια μέλη της βασιλικής οικογενείας. Ο Πύρρος
Δήμας, που ήταν η αρχική προτίμηση, μετά τον διορισμό του στην Οργανωτική Επιτροπή της «Αθήνας
2004», έχασε πόντους, αλλά μετά την κατηγορηματική δήλωση του τρισολυμπιονίκη ότι θεωρεί τιμή του
την εκλογή του φαίνεται ότι το θέμα παραμένει ανοικτό. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μοναδική Ελληνίδα
ολυμπιονίκη Βούλα Πατουλίδου. Το καταστατικό προϋποθέτει πάντως συμμετοχή και όχι μετάλλιο σε
μία τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες Ολυμπιάδες.

* Η ανακάλυψη του κέρλινγκ
Οι διαδικασίες για τα αριστίνδην μέλη θα αρχίσουν έτσι κι αλλιώς μετά τη συγκρότηση σε σώμα. Το
αρχαιότερο εκ των μελών της ΔΟΕ κ. Νίκος Φιλάρετος έχει συγκαλέσει όσους δικαιούνται να
συμμετάσχουν για την επόμενη Παρασκευή και ώρα 17.00. Από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε τρία
αγκάθια. Το ένα αφορά τον εκπρόσωπο του τζούντο κ. Γιώργο Στουκογεώργο, ο οποίος δεν έχει, για
έναν μήνα, συμπληρώσει τριετή θητεία στην ομοσπονδία. Ήδη έχουν ζητηθεί επίσημα στοιχεία. Και
υπάρχει κίνδυνος να μην εκπροσωπηθεί το άθλημα. Το δεύτερο αγκάθι έχει σχέση με την ομοσπονδία
παγοδρομιών, της οποίας ο υφυπουργός Αθλητισμού αναίρεσε την αθλητική αναγνώριση επειδή δεν
διαθέτει τον αναγκαίο αριθμό σωματείων και δεν λειτουργεί νομίμως. Πρόσκληση δεν εστάλη και έχει
ενημερωθεί από τον κ. Νικολάου και η Διεθνής Ομοσπονδία του αθλήματος. Το τρίτο αγκάθι είναι η
εμφάνιση στο προσκήνιο, την ύστατη ημέρα (31 Ιανουαρίου), με δικαστικό κλητήρα, της ομοσπονδίας των
χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων κέρλινγκ. Η ομοσπονδία, που έχει ιδρυτικά μέλη σωματεία του...
καράτε, πήρε αναγνώριση από το Πρωτοδικείο στις 30 Ιανουαρίου (η αίτηση είχε συζητηθεί στις 29
Ιανουαρίου!) και την ίδια ημέρα έκανε γενική συνέλευση στα γραφεία του συλλόγου ΣΟ-ΚΟΥ-ΚΑΝ και
όρισε εκπρόσωπο τον κ. Γιώργο Γερόλυμπο, πρόεδρο της ομοσπονδίας του καράτε. Δεν του εστάλη
πάντως πρόσκληση για τη συνεδρίαση γιατί εκ πρώτης όψεως υπάρχουν πολλά τυπικά κενά, τα οποία
επισημαίνουν οι νομικοί της ΕΟΕ. Όσον αφορά την ουσία δεν συζητείται το θέμα γιατί ούτε τα ιδρυτικά
μέλη δεν γνωρίζουν τι είναι το... κέρλινγκ (όπου δύο αθλητές σκουπίζουν στον πάγο για να γλιστράει το
βαρίδι). Πόσο μάλλον να το καλλιεργούν...

Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ Οι εκπρόσωποι των αθλητικών ομοσπονδιών
Οι ομοσπονδίες θα εκπροσωπούνται στη νέα Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, για την
τετραετία 2001-2005, από τους:
Στίβος: Βασίλης Σεβαστής, ετών 52, καθηγητής φυσικής αγωγής.
Κολύμβηση: Δημήτρης Διαθεσόπουλος, ετών 54, δικηγόρος.
Ποδόσφαιρο: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, ετών 35, σύμβουλος επιχειρήσεων.
Μπάσκετ: Γιώργος Βασιλακόπουλος, ετών 62, ιδιοκτήτης βιομηχανίας χάρτου.
Βόλεϊ: Θανάσης Μπελιγράτης, ετών 61, ιδιοκτήτης γραφείου τουρισμού.
Ιστιοπλοΐα: Γιάννης Βασιλειάδης, ετών 68, πολιτικός μηχανικός.
Άρση βαρών: Γιάννης Σγουρός, ετών 48, τραπεζικός.
Πάλη: Θεόδωρος Χαμάκος, ετών 47, οικονομολόγος, υπάλληλος ΓΓΑ.
Γυμναστική: Δημήτρης Δημητρόπουλος, ετών 54, καθηγητής φυσικής αγωγής.
Πυγμαχία: Γιώργος Χαλκίδης, ετών 64, εκτελωνιστής.
Κωπηλασία: Γιώργος Μοναχός, ετών 49, καθηγητής φυσικής αγωγής.
Πινγκ πονγκ: Μανώλης Κολυμπάδης, ετών 49, έμπορος.
Ποδηλασία: Θωμάς Μεντεσίδης, ετών 54, υπάλληλος ΓΓΑ.
Ιππασία: Φρέντυ Σερπιέρης, ετών 63, οινοπαραγωγός.
Τένις: Σπύρος Ζαννιάς, ετών 47, πολιτικός μηχανικός.
Τάε κβον ντο: Αθανάσιος Πραγαλός, ετών 37, σύμβουλος επιχειρήσεων.
Σκοποβολή: Παύλος Κανελλάκης, ετών 62, πολιτικός μηχανικός, ορκωτός εκτιμητής.
Ξιφασκία: Μανώλης Κατσιαδάκης, ετών 55, οικονομολόγος στο υπουργείο Οικονομικών.

Χάντμπολ: Στέλιος Αγγελούδης, ετών 42, δικηγόρος.
Μπάντμιντον: Ηλίας Διαμαντής, ετών 47, δικηγόρος.
Κανό καγιάκ: Χρήστος Σμυρλής-Λιακατάς, ετών 47, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠαΣοΚ.
Τοξοβολία: Γιάννης Παπαδογιαννάκης, ετών 63, δικηγόρος.
Τρίαθλο: Ανδρέας Αρβανίτης, ετών 54, υπάλληλος ΟΑΚΑ.
Μπέιζμπολ: Πάνος Μητσιόπουλος, ετών 54, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου.
Σόφτμπολ: Θεόδωρος Χρονόπουλος, ετών 44, υπάλληλος υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διευθυντής του
πολιτικού γραφείου του κ. Ανδρέα Φούρα.
Χόκεϊ: Γιώργος Τσόγκας, ετών 45, σύμβουλος επιχειρήσεων.
Μοντέρνο πένταθλο: Γιώργος Λυσσαρίδης, ετών 50, γενικός γραμματέας υπουργείου Βορείου
Ελλάδας.
Στις ομοσπονδίες των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, μετά την άρση της αθλητικής αναγνώρισης των
παγοδρομιών, εκπρόσωπος υπάρχει μόνο στις χιονοδρομίες. Είναι ο Γιάννης Παντελίδης, ετών 44,
καθηγητής φυσικής αγωγής.
Οι παγοδρομίες είχαν προτείνει τον πρόεδρο της ομοσπονδίας Χρήστο Χατζηαθανασίου, ετών 50.
Από το Συμβούλιο Επικρατείας μετέχει ο σύμβουλος Γιώργος Ανεμογιάννης, ετών 58.
Επίσης μετέχουν και τα μέλη της ΔΟΕ στην Ελλάδα Νίκος Φιλάρετος, ετών 76, συνταξιούχος
τραπεζίτης, και Λάμπης Νικολάου, ετών 66, πολιτικός μηχανικός.

