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Ποιες διοικήσεις ομοσπονδιών άλλαξαν και ποιες έμειναν ακλόνητες. Οι
«δεινόσαυροι», τα νέα πρόσωπα και το θολό τοπίο εν όψει των εκλογών στην
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

Τα παιχνίδια των γαλαζοπράσινων «αθλητοπατέρων»
Η κομματική ταυτότητα παίζει πλέον ελάσσονα ρόλο έναντι των προσωπικών
(παραγοντικών) συμφερόντων, ενώ συχνές είναι οι ετερόκλητες συμμαχίες για τη
διατήρηση ή την αναρρίχηση σε διοικητικούς θώκους

Στα μέσα του Φεβρουαρίου 2005 η απερχόμενη Ολομέλεια της ΕΟΕ είχε εκλέξει πρόεδρο τον κ. Μ. Κυριακού χωρίς
αντίπαλη υποψηφιότητα, αλλά το σημερινό τοπίο για την ηγεσία που θα έχει την ευθύνη της ελληνικής παρουσίας στο
«Λονδίνο 2012» είναι θολό

ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ έντονης εκλογολογίας και άνθησης των δημοσκοπήσεων, η διεξαγωγή
εκλογών σε έναν χώρο- όπως οι αθλητικές ομοσπονδίες- που χαρακτηριζόταν ανέκαθεν και
από κομματικές αντιπαραθέσεις θα μπορούσε να έχει τον χαρακτήρα καταγραφής των
τάσεων στο επίπεδο του οργανωμένου αθλητικού κινήματος και εξ αντανακλάσεως της
κοινής γνώμης. Οι εκλογές όμως που πραγματοποιήθηκαν στις 24 από τις 26 ομοσπονδίες
των αθλημάτων των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων (απομένει η εκλογή νέων διοικήσεων στη
σκοποβολή και στο μοντέρνο πένταθλο)
ουδόλως προσφέρονται για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την κεντρική
πολιτική σκηνή. Τι έγινε; Μήπως οι αθλητοπαράγοντες κατέθεσαν τις κομματικές ταυτότητές
τους,μήπως ο αθλητισμός απαλλάχθηκε από τον κομματικό εναγκαλισμό, μήπως τα κόμματακαι ιδίως τα δύο μεγάλα- αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τα... γήπεδα και τα στάδια; Μια εκ
των έσω εξέταση των διαδικασιών που εξελίχθηκαν στο διάστημα μετά τους Ολυμπιακούς του
Πεκίνου δεν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο χώρος των «αθλητοπατέρων» απογαλακτίστηκε

από τον κομματισμό. Αντιθέτως οι κομματικές...διαπιστεύσεις εξακολουθούν να είναι
υπαρκτές, μόνο που λειτουργούν πλέον με διαφορετικό τρόπο και όσοι φροντίζουν να τις
έχουν ενδιαφέρονται να εξυπηρετήσουν πρωτίστως τα προσωπικά (παραγοντικά)
συμφέροντά τους και δευτερευόντως, αν όχι ουδόλως, για την υλοποίηση των όποιων
προγραμμάτων έχουν τα κόμματά τους για τον αθλητισμό.
Ακτινογραφώντας τις διοικήσεις που προέκυψαν από τις εκλογές στις αθλητικές ομοσπονδίες εν όψει του
νέου ολυμπιακού κύκλου (ως τους Αγώνες του 2012 που θα γίνουν στο Λονδίνο), συχνά είναι πλέον τα
φαινόμενα συμμαχιών γαλάζιων και πράσινων παραγόντων με σκοπό τη διατήρηση ή την αναρρίχηση σε
διοικητικούς θώκους. Οι κομματικοί διαχωρισμοί ξεπερνιούνται όταν το παραγοντικό κατεστημένο θεωρεί
ότι αυτοί δεν εξυπηρετούν τις ιδιοτελείς επιδιώξεις του.
Έτσι βλέπουμε πλέον ομοσπονδίες όπου οι δύο ηγετικές θέσεις, του προέδρου και του γενικού γραμματέα
ή του αναπληρωτή προέδρου, ανήκουν σε παράγοντες με διαφορετικές πολιτικές ταυτότητες (ποδηλασία,
χόκεϊ επί χόρτου, ποδόσφαιρο) ή όπου επώνυμα στελέχη του ΠαΣοΚ στήριξαν σύμβουλο πρώην υπουργού
της νεοδημοκρατικής κυβέρνησης για να αναρριχηθεί στην προεδρία (γυμναστική). Φυσικά παράγοντες
οι οποίοι, αν και έχουν «αντίθετες» κομματικές αναφορές, συνυπάρχουν σε διοικήσεις συναντά κανείς
στο σύνολο των αθλητικών ομοσπονδιών.
Κάτω από αυτό το πρίσμα είναι παρακινδυνευμένο να υπάρξουν εκτιμήσεις για μετατοπίσεις
ομοσπονδιών στον πολιτικό χάρτη, ενώ θολό είναι το τοπίο για τη νέα ολομέλεια της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής που θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα εκλέξει το νέο προεδρείο της στα τέλη
Ιανουαρίου- αρχές Φεβρουαρίου, αφού προηγουμένως οι ομοσπονδίες εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους
στην ΕΟΕ. Άλλωστε με ελάχιστες εξαιρέσεις οι «κυβερνήσεις» των ομοσπονδιών κατάφεραν να
εξασφαλίσουν την επανεκλογή τους.
▅ Η ανατροπή και οι «μόνιμοι»
Η πιο εκκωφαντική ανατροπή συνέβη στο βόλεϊ όπου το πολυσυλλεκτικό σχήμα υπό την ηγεσία του κ.
Στέλιου Προσαλίκα , ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται «ήπιος Νεοδημοκράτης», κατάφερε να εκθρονίσει
τον «μόνιμο» πρόεδρο της ΕΟΠΕ κ. Θανάση Μπελιγράτη , που χρεωνόταν στο ΠαΣοΚ. Οι υπόλοιποι
όμως «καρεκλοκένταυροι» έμειναν ακλόνητοι στις θέσεις τους, ακόμη και αν χρειάστηκε να κάνουν
ορισμένους συμβιβασμούς.
Στην ομοσπονδία στίβου (ΣΕΓΑΣ) η διοίκηση του πράσινου κ. Βασίλη Σεβαστή εξασφάλισε άνετα την
επανεκλογή της παρά την παρουσία αντίπαλης παράταξης υπό τον κ. Γιώργο Ραμπότα, σύμβουλο του
πρώην υφυπουργού Αθλητισμού κ. Γιώργου Ορφανού. Στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας ο
μακροβιότερος πρόεδρος (στην ηγεσία της ΚΟΕ από το 1984 με μία διακοπή, το διάστημα 1990-1994) κ.
Δημήτρης Διαθεσόπουλος (ΠαΣοΚ) επανεξελέγη άνευ αντιπάλου, αν και ο ίδιος δήλωσε ότι θέτει
υποψηφιότητα αφού δεν υπάρχει κάποιος για να τον διαδεχθεί. Στην Ελληνική Ομοσπονδία
Καλαθοσφαίρισης ισχυρός άνδρας παραμένει ο κ. Γιώργος Βασιλακόπουλος και πρόεδρος ο κ.
Ανδρέας Μιαούλης. Αμφότεροι τοποθετούνται στο κλαμπ των πρασίνων.
Στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ο θεωρούμενος πράσινος κ. Βασίλης Γκαγκάτσης
επανεξελέγη με αναπληρωτή πρόεδρο τον γαλάζιο κ. Βασίλη Χατζηαποστόλου και ενώ η επίσημη
κυβερνητική παράταξη υπό τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή κ. Πάρη Γεωργακόπουλο αποσύρθηκε μία

ημέρα πριν από τις εκλογές. Άνετα εξασφάλισε την επανεκλογή του στην Ομοσπονδία Χάντμπολ ο κ.
Στέλιος Αγγελούδης , δεξί χέρι του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, κάνοντας μάλιστα σαρωτικές αλλαγές
στο ΔΣ της ομοσπονδίας, όπου άλλαξε το 50% των συμβούλων.
▅ Αξιοσημείωτα και παράλογα
Στις αξιοσημείωτες στιγμές της εκλογικής διαδικασίας η εκλογή του κ. Πύρρου Δήμα στην προεδρία της
Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, όπου όμως το παραγοντικό κατεστημένο της ομοσπονδίας διατήρησε τις
θέσεις του. Ακόμη, η αναρρίχηση του κ. Μίνωος Κυριακού στον προεδρικό θώκο της Ομοσπονδίας
Τοξοβολίας, οι παράγοντες της οποίας σκέφθηκαν ότι ένα ισχυρό... brand name όπως αυτό του προέδρου
της ΕΟΕ δημιουργεί νέες ευκαιρίες για το άθλημά τους. Η ετερόκλητη συμμαχία που είχε δημιουργηθεί
για την ανάληψη της εξουσίας στην Ομοσπονδία Γυμναστικής μετά την αποπομπή του κ. Δημήτρη
Δημητρόπουλου που είχε τιμωρηθεί από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (ΕΦΙΠ) ξανακέρδισε τις
εκλογές. Επικεφαλής του σχήματος ήταν ο γαλάζιος κ. Θανάσης Βασιλειάδης, σύμβουλος του κ. Γ.
Ορφανού, ενώ είχε συμπαραστάτες στελέχη του ΠαΣοΚ όπως η κυρία Ελένη Μιχοπούλου, παλαιότερα
υποψήφια βουλευτής του κόμματος, και ο κ. Νίκος Αδαμόπουλος , νομαρχιακός σύμβουλος του ΠαΣοΚ
στην Αθήνα. Στη γυμναστική το σκηνικό του... παραλόγου ολοκληρώθηκε με τη μήνυση που κατέθεσε για
κακοδιαχείριση η νυν διοίκηση σε όλες τις προηγούμενες, στις οποίες όμως συμμετείχαν οι μηνύοντες
κυρία Μιχοπούλου, κ. Αδαμόπουλος και κ. Σοφράς (ταμίας στη διοίκηση Δημητρόπουλου)!
▅ Αντιπαραθέσεις και δίδυμα
Σκληρές αντιπαραθέσεις, όχι πάντα με πολιτικό χρώμα, υπήρξαν στην ιστιοπλοΐα, στην πάλη και στην
ιππασία. Και στις τρεις περιπτώσεις οι «κυβερνώντες» διατήρησαν τις θέσεις τους. Συγκεκριμένα στην
ιστιοπλοΐα ο κ. Αντώνης Δημητρακόπουλος επικράτησε του κ. Γιάννη Μαραγκουδάκη, στην πάλη ο
κ. Αντώνης Τσαμεσίδης του πρώην πρωταθλητή κ. Κώστα Θάνου και στην ιππασία ο κ. Ισίδωρος
Κούβελος του κ. Γιώργου Δενδρινού. Ο κ. Κούβελος μάλιστα χρειάστηκε να συμμαχήσει με τον πρώην
αντίπαλό του κ. Γιώργο Λενό, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι αθλητοπαράγοντες λειτουργούν πιο
κυνικά ακόμη και από τους πολιτικούς.
Ήσυχες ήταν οι εκλογές στην κωπηλασία όπου επανεξελέγη η διοίκηση του κ. Γιάννη Καρρά , στο
κανόε- καγιάκ (ο κ. Αντώνης Νικολόπουλος ), στο τζούντο (ο κ. Βαγγέλης Σουφλέρης ), στην
πυγμαχία (ο κ. Γιώργος Γαζής ), στο τρίαθλο (ο κ. Γιώργος Γερόλυμπος ) και στο τάε κβον ντο (ο κ.
Νίκος Θωμαΐδης ). Όλοι οι παραπάνω ανήκουν ή πρόσκεινται στο κυβερνών κόμμα. Γαλαζοπράσινα
δίδυμα προέκυψαν στην ομοσπονδία ποδηλασίας (οι κκ. Θωμάς Μεντεσίδης - Θανάσης Τερζής ) και
στην ομοσπονδία χόκεϊ επί χόρτου (οι κκ. Δημήτρης Χατζημιχάλης, Γιώργος Τσόγκας ), ενώ
πράσινοι πρόεδροι επανεξελέγησαν στο τένις (ο κ. Σπύρος Ζαννιάς ), στο μπάντμιντον (ο κ.
Παναγιώτης Κόντος ) και στο πινγκ πονγκ (ο κ. Μανόλης Κολυμπάδης ). Στην ξιφασκία επανεξελέγη
ο γαλάζιος κ. Μανόλης Κατσιαδάκης, αλλά η επίσης γαλάζια αντιπολίτευση έχει προσφύγει στα
δικαστήρια καταγγέλλοντας ατασθαλίες.

