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Τζούστας Γιάννης 

* Το who is who των παραγόντων που ηγούνται των αθλητικών ομοσπονδιών και 

καλούνται να τις οδηγήσουν στην κορυφαία όσο και δύσκολη συνάντηση 

Όλοι οι πρόεδροι της «Αθήνας 2004» 
Η προϊστορία τους στον αθλητισμό, η κατάρτισή τους, το επάγγελμά τους, η πολιτική τους 

ταυτότητα 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  24/12/2000 00:00 

 

  Είναι 50ρης, μέλος του ΠαΣοΚ και με πανεπιστημιακές σπουδές. Αυτό είναι το 

προφίλ  κατά μέσον όρο  του προέδρου μιας ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας. Από εκεί 

και πέρα η «τάξη των προέδρων» χωρίζεται σε αρκετά τμήματα, ανάλογα με τις διακρίσεις 

τους ως αθλητές, τις γνώσεις τους στο αθλητικό αντικείμενο ή την προεδρική ηλικία τους. 

Από τους 28 προέδρους των ομοσπονδιών που εκπροσωπούνται στο ολυμπιακό 

πρόγραμμα μόνο οι έντεκα έχουν διακριθεί ως αθλητές με πανελλήνιους και διεθνείς 

τίτλους, ενώ ακόμη λιγότεροι (6) είναι αυτοί που έχουν αποδεδειγμένα επιστημονικές 

γνώσεις για τον αθλητισμό και πτυχίο Φυσικής Αγωγής. Στις προεδρικές καρέκλες συναντά 

κανείς συχνότερα δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους ή επιχειρηματίες από ό,τι 

επιστήμονες του αθλητισμού. Ακόμη σπανιότερο είδος είναι οι προσκείμενοι στο κόμμα 

της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφού στην Ελλάδα αποτελεί παράδοση στον αθλητικό 

χώρο, να παίρνει ως προίκα το κυβερνητικό κόμμα και τις διοικήσεις των ομοσπονδιών.  

Το ΠαΣοΚ συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειοψηφία των προεδρικών ψήφων, ενώ η 

ΝΔ εξασφαλίζει μόλις τρεις προτιμήσεις. Οσο για την προεδρική ηλικία τους κυμαίνεται 

από 18 χρόνια (Χρήστος Χριστοδουλάτος του πινγκ πονγκ) ως λίγες ημέρες (Παναγιώτης 

Λομβέρδος του μοντέρνου πεντάθλου). Ο σκληρός πυρήνας πάντως των παραγόντων που 

κρατούν ως και σήμερα τα ηνία του ελληνικού αθλητισμού εισήλθε στον χώρο μετά το 1981 

και την ανάδειξη στην κυβερνητική εξουσία του ΠαΣοΚ, το οποίο θέλησε και πέτυχε να 

ανατρέψει τις παλιές «συντηρητικές» διοικήσεις. Ενα νέο κύμα παραγόντων αναρριχήθηκε 

σε υψηλά πόστα την περίοδο της υφυπουργίας Φούρα και διακρίνεται με το προσωνύμιο 
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των «Αχαιών», αφού προέρχεται από την εκλογική περιφέρειά του. Ολοι τους πάντως 

ανανέωσαν ή κέρδισαν τον τελευταίο χρόνο την προεδρική τους θητεία για να ηγηθούν των 

ομοσπονδιών ως και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Είναι γι' αυτό οι άνθρωποι από 

τους οποίους θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η εμφάνιση των ελλήνων αθλητών και ομάδων 

στο ραντεβού της Αθήνας. Με δεδομένο ότι η προετοιμασία των αθλητών εν όψει του 2004 

ανήκει στην ευθύνη των ομοσπονδιών, οι πρόεδροί τους κρατούν τα κλειδιά της 

ολυμπιακής επιτυχίας. Οι γνώσεις τους, η αθλητική τους παιδεία, η παραγοντική τους 

ιστορία αποτελούν κρίσιμα μεγέθη για την ποιότητα των αποφάσεων, τις οποίες καλούνται 

να πάρουν για την πορεία των ομοσπονδιών τους τα επόμενα χρόνια. «Το Βήμα» 

παρουσιάζει το προφίλ των 28 προέδρων των αθλητικών ομοσπονδιών, που 

εκπροσωπούνται στο πρόγραμμα των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων.  

Από τον Απρίλιο του 1997 πρόεδρος της αρχαιότερης ελληνικής ομοσπονδίας, του ΣΕΓΑΣ, 

είναι ο Βασίλης Σεβαστής. Γεννήθηκε το 1949 στην Κάλυμνο αλλά έζησε πολλά χρόνια στην 

Πάτρα και είναι ένας από τους λίγους παράγοντες οι οποίοι προέρχονται από τα σπλάχνα του 

αθλητισμού. Υπήρξε βαλκανιονίκης και μεσογειονίκης στο δέκαθλο και κατόπιν καθηγητής φυσικής 

Αγωγής στη Μέση Εκπαίδευση. Χρημάτισε αρχιπροπονητής του στίβου επί προεδρίας του 

Στράτου Μολυβά, θέση από την οποία παραιτήθηκε ύστερα από ρήξη μαζί του για να τον 

διαδεχθεί στη συνέχεια στη θέση του προέδρου χάρη και στην υποστήριξη του τέως υφυπουργού 

Αθλητισμού Ανδρέα Φούρα. Στα νιάτα του περιπλανήθηκε σε αριστερίστικες οργανώσεις (ΕΕΑΜ) 

αλλά εδώ και πολλά χρόνια είναι αθλητικό στέλεχος του ΠαΣοΚ, γεγονός το οποίο δεν του 

επιτρέπει να έλθει σε οξεία αντιπαράθεση με την αθλητική ηγεσία για την επίλυση των 

προβλημάτων της ομοσπονδίας με βασικότερο το οικονομικό. Στο θέμα αυτό ο τέως υφυπουργός 

Αθλητισμού τον βοήθησε με ειδικές κληρώσεις Λόττο, ενώ ο νυν Γιώργος Φλωρίδης ανέλαβε να 

δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα.  

Ο 53χρονος πρόεδρος της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας Δημήτρης 

Δημητρόπουλος δικαιούται τον χαρακτηρισμό του «σκληρού» των ελληνικών ομοσπονδιών. Αν 

και αυτός είναι φίλα προσκείμενος στην κυβερνητική παράταξη δεν διστάζει να πει τα πράγματα με 

το όνομά τους και να έρθει σε ρήξη όταν θεωρεί ότι έχει δίκιο. Ξεκίνησε τη θητεία του μέσα από 

τον ΣΕΓΑΣ, όπου ανήκε η γυμναστική. Ηρθε σε ρήξη το 1996 με τον ως τότε φίλο του, αλλά 

μετέπειτα ορκισμένο εχθρό του, τέως πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Μολυβά, ο οποίος δεν ήθελε να στείλει 

τον Ιωάννη Μελισσανίδη στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντας. Τελικά ο αθλητής πήγε και 

επέστρεψε με το χρυσό μετάλλιο. Την ίδια χρονιά ο Δημητρόπουλος ηγήθηκε της κίνησης για την 

ίδρυση ανεξάρτητης ομοσπονδίας του αθλήματος, συνεπικουρούμενος και από τον τότε 

υφυπουργό Φούρα. Γεννημένος στην Πάτρα είναι καθηγητής Φυσικής Αγωγής αλλά έχει 

σπουδάσει και φιλολογία στη Γερμανία. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας Γυμναστικής.  

Ο ισχυρός άνδρας της Ομοσπονδίας Πάλης (ΕΟΦΠ) είναι ο Θοδωρής Χαμάκος, ο οποίος 

παραμένει στο τιμόνι της από το 1985 πάρα τις κατά καιρούς σφοδρές επικρίσεις εναντίον του από 

τους ανθρώπους του αθλήματος για τη γραμμή που ακολουθεί. Γεννήθηκε το 1954 στον Πύργο 

Ηλείας με μανιάτικη καταγωγή. Είναι οικονομολόγος. Συνέδεσε την ανάδειξή του στην προεδρία 

της ΕΟΦΠ με το κύμα αλλαγής στις διοικήσεις των ομοσπονδιών που επέβαλε το ΠαΣοΚ μετά την 

ανάδειξή του στην κυβερνητική εξουσία. Παρά το γεγονός ότι αγωνιστικά το άλλοτε άθλημα των 

ολυμπιονικών πέρασε πέτρινα χρόνια ο ίδιος κατάφερε να εκλεγεί αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας. Οι σχέσεις του όμως με τη σημερινή αθλητική ηγεσία είναι ψυχρές, διότι θεωρείται 

ότι «λιποτάκτησε» προς το στρατόπεδο του Βίκτωρα Μητρόπουλου, παρότι ήταν πρόεδρος του 

ελεγκτικού συμβουλίου και παραμένει υπάλληλος της ΓΓΑ.  

Στο άθλημα των δυνατών, την άρση βαρών, πρόεδρος είναι ο Νίκος Σκιαδάς ο οποίος 

οφείλει πολλά στην τύχη του  είναι άλλωστε φίλος του γνωστού αριθμομνήμονα και θαμώνα των 
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καζίνο Τζον Τάραμας  αφού η αναρρίχησή του στην προεδρία της ΕΟΑΒ έγινε μετά τη 

μεταπήδηση τού  ακόμη και σήμερα  ισχυρού άνδρα του αθλήματος Γιάννη Σγουρού στη θέση 

του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Ο Σκιαδάς είναι 44 χρονών, υπάλληλος του Ολυμπιακού 

Σταδίου και ανήκει στον χώρο του ΠαΣοΚ.  

Στην ομοσπονδία πυγμαχίας (ΕΟΠ) πρόεδρος από τον περασμένο Φεβρουάριο είναι ο 

Γιώργος Μαντάς, που ήδη αμφισβητείται από τους αντιπάλους του οι οποίοι ζητούν την 

παραίτησή του. Γεννημένος στον Πειραιά το 1940, υπήρξε αθλητής πυγμαχίας του Ολυμπιακού 

ενώ τη διοικητική καριέρα του την ξεκίνησε από τον Αρη Νικαίας όπου ήταν μέλος του συμβουλίου 

και αντιπρόεδρος. Είναι εισαγωγέας μηχανημάτων.  

Το τιμόνι τυπικά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας πήρε στα χέρια του στις εκλογές 

του 2000 ένας βετεράνος ποδηλάτης, ο Θανάσης Τζήμας του Παναθηναϊκού. Ισχυρός άνδρας 

όμως της ομοσπονδίας θεωρείται ο Θανάσης Τερζής, πολιτικός φίλος του Γραμματέα του ΠαΣοΚ 

Κώστα Σκανδαλίδη. Την υποψηφιότητά τους για την ανάληψη της διοίκησης της ΕΟΠ στήριξε ο 

πρώην διευθυντής αγωνιστικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Σπήλιος Ζαχαρόπουλος. Ο 

55χρονος χαλανδριώτης Θανάσης Τζήμας εκτός από ενεργός ποδηλάτης την περίοδο 1970-1982 

και μέλος της Εθνικής ομάδας γνωρίζει πολύ καλά το εμπόριο εισαγωγής μοτοσικλετών και 

διατηρεί σχετική επιχείρηση.  

* Οι νομικοί  

Η Νομική είναι ένα από τα κοινά σημεία αρκετών προέδρων. Ο Χρήστος Χριστοδουλάτος 

της ομοσπονδίας πινγκ πονγκ είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Ο 66χρονος Θεσσαλονικιός έχει 

διακριθεί στο άθλημα, την τύχη του οποίου έχει αναλάβει, καθώς ήταν βαλκανιονίκης και 

μεσογειονίκης με την Εθνική ομάδα, πρωταθλητής και κυπελλούχος Ελλάδας με τον Ολυμπιακό 

από το 1962 ως το 1978. Για πρώτη φορά εξελέγη στην προεδρία της ελληνικής ομοσπονδίας 

πινγκ πονγκ το 1982, είναι δηλαδή από τους παλαιότερους προέδρους και προσκείμενος στο 

ΠαΣοΚ. Εκτός από μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι πρόεδρος της Επιτροπής 

Φιλάθλου Πνεύματος. Το «ίματζ» είναι ένα από τα στοιχεία το οποίο προσέχει ιδιαίτερα και ίσως 

να είναι αυτό που τον οδήγησε να τιμωρήσει τους αθλητές της ολυμπιακής ομάδας για τη γυμνή 

φωτογράφησή τους σε μηνιαίο αθλητικό περιοδικό.  

Στα αθλήματα του υγρού στίβου ο κυρίαρχος του παιχνιδιού είναι ο Δημήτρης 

Διαθεσόπουλος. Το παρατσούκλι του στην αθλητική πιάτσα είναι «Ντάνι ντε Βίτο», λόγω της 

ομοιότητάς του με τον γνωστό ηθοποιό. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1947. Υπήρξε διεθνής 

διαιτητής πόλο ως και το 1983 όταν τιμωρήθηκε για έναν χρόνο λόγω κακής διαιτησίας. Ετσι 

κρέμασε τη σφυρίχτρα του για να αναρριχηθεί τον επόμενο χρόνο στην προεδρία της 

κολυμβητικής ομοσπονδίας χάρη στο «κύμα Κουλούρη» που σάρωσε τις δεξιές διοικήσεις των 

ομοσπονδιών στα χρόνια της κυβερνητικής νεότητας του ΠαΣοΚ. Ο Διαθεσόπουλος μετράει 12 

χρόνια προεδρικής θητείας (1984-990 και 1994 ως σήμερα). Είναι γενικός γραμματέας της 

απερχόμενης Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της τεχνικής επιτροπής 

πόλο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Χαρακτηρίζεται φωνακλάς αλλά με τις φωνές δεν ήρθαν οι 

διακρίσεις και η κολύμβηση επί της εποχής του έφθασε στον πάτο. Οι επιτυχίες της Εθνικής 

ομάδας πόλο είναι αξιοσημείωτες αλλά δεν μπόρεσαν να αποτελέσουν την κολυμπήθρα του 

Σιλωάμ για την αναγνώριση του έργου του. Επί υφυπουργίας Φούρα η θέση του κινδύνευσε αφού 

ο τέως πολιτικός προϊστάμενος του ελληνικού αθλητισμού θεωρούσε ότι ο Διαθεσόπουλος δεν είχε 

καταφέρει να φέρει στα αθλήματα της ομοσπονδίας την «άνοιξη».  

Ο Αντώνης Δημητρακόπουλος, πτυχιούχος της Νομικής και Οικονομικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, δεν έκανε συστηματικά ιστιοπλοΐα αλλά αγαπούσε τη θάλασσα και τα 

σκάφη. Κωνσταντινουπολίτης στην καταγωγή, ήταν πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων 

Βουλιαγμένης προτού ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της ελληνικής ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας 
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το 1990, ως μέλος αρχικά, γενικός γραμματέας και αντιπρόεδρος στη συνέχεια. Πρόεδρος εξελέγη 

το 1996. Για ένα χρονικό διάστημα, ωστόσο, βρέθηκε στη σκιά της αντιπροέδρου Νίκης 

Αναστασίου, η οποία κινούνταν δυναμικά στον χώρο προτού αποχωρήσει παραμένοντας μέλος.  

Ανάμεσα στο δικηγορικό γραφείο του και στην ομοσπονδία μπάντμιντον μοιράζει τις ώρες 

του ο Ηλίας Διαμαντής. Ο 46χρονος πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών της Νομικής μιλάει 

αγγλικά και κατάγεται από τη Λαμία. Πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με το άγνωστο στην 

Ελλάδα μπάντμιντον έπειτα από παρότρυνση φίλων του και κατάφερε το 1993 να αναγνωριστεί η 

ομοσπονδία. Προεδρεύει στο ΔΣ από το 1997.  

* Οι μηχανικοί  

Πολιτικός μηχανικός με διδακτορικό δίπλωμα από το Πολυτεχνείο του Μονάχου είναι ο 

πρόεδρος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Ο 61χρονος Παύλος Κανελλάκης ήταν 

βαλκανιονίκης της σκοποβολής και πρωταθλητής της ξιφασκίας και των αγώνων ταχύτητας 

αυτοκινήτου. Ανήκει στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, της ολομέλειας των οποίων είναι εκλεγμένος 

πρόεδρος και μιλάει τρεις γλώσσες (αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά). Στο ΔΣ της ομοσπονδίας 

εξελέγη πρώτη φορά το 1980, πρόεδρος αναδείχθηκε το 1983 ως το 1985 και επέστρεψε στον 

προεδρικό θώκο το 1987 όπου παραμένει ως σήμερα εκμεταλλευόμενος και τις καλές σχέσεις του 

με το ΠαΣοΚ. Για ένα διάστημα βρέθηκε σε δύσκολη θέση με την επιμονή των αθλητών της 

πρακτικής σκοποβολής να δώσει στο μη ολυμπιακό αγώνισμα μεγαλύτερο μέρος από την 

επιχορήγηση και να κινήσει διαδικασίες για την αναγνώρισή του από την ΕΟΕ.  

Σπουδές πολιτικού μηχανικού έχει κάνει και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Ξιφασκίας (ΕΟΞ) Μανόλης Κατσιαδάκης. Η θητεία τού 50χρονου Κρητικού στην ΕΟΞ άρχισε το 

1989 και έκτοτε αντιμετωπίζει μια σειρά προβλήματα στην επιχορήγηση από την πολιτεία, αφού 

πρόσκειται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Εξω τα πάει καλά», αφού πρόσφατα 

εξελέγη για τρίτη φόρα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ξιφασκίας.  

Ως πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. 

Οι προσωπικές επιτυχίες του όμως δεν συμβαδίζουν με αυτές των αθλητών του. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στο Σίδνεϊ δεν κατάφερε να προκριθεί κανένας έλληνας ξιφομάχος.  

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της αντισφαίρισης (τένις) Σπύρος Ζανιάς θα μπορούσε να 

ήταν σήμερα πολιτικός, αφού «μεγάλωσε» κοντά στον αείμνηστο πρόεδρο της Βουλής Γιάννη 

Αλευρά. Παρέμεινε όμως στον συνδικαλισμό και πριν από λίγες ημέρες επανεξελέγη για τέταρτη 

φορά στη διοικούσα επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Με το τένις ασχολήθηκε στον 

Ομιλο Αντισφαίρισης Ηλιούπολης και το 1995 εξελέγη πρώτη φορά πρόεδρος της ομοσπονδίας, 

έχοντας αντιπάλους το ισχυρό δίδυμο Μίμη Στεφανίδη και Διονύση Γάγγα. Η επανεκλογή του 

δύο φορές έγινε με ποσοστό «σταλινικό», 98%. Ο Ζανιάς είναι πολιτικός μηχανικός, και 

υπεύθυνος των γεωτεχνικών έργων του μετρό. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά και έχει τρία 

παιδιά.  

* Οι πρωταθλητές  

Ο Γιώργος Μοναχός, πρόεδρος της ομοσπονδίας κωπηλασίας, ασχολείται με το άθλημα 

από το 1976, όταν και αναδείχθηκε για πρώτη φορά πρωταθλητής Ελλάδας. Συνέχισε τον 

πρωταθλητισμό (βαλκανιονίκης 1977) και μετά την αποφοίτησή του από την Εθνική Ακαδημία 

Σωματικής Αγωγής το 1997 και αργότερα δίδαξε στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών. Το 1988 εξελέγη μέλος του 

ΔΣ της ΕΚΟΦΝΣ και δέκα χρόνια αργότερα πρόεδρος. Προσπάθησε με νύχια και με δόντια να 

κρατήσει το άθλημα του κανόε καγιάκ στην κωπηλατική ομοσπονδία, αλλά δεν τα κατάφερε. Οσο 

καλές σχέσεις έχει με τον τέως υφυπουργό Αθλητισμού Φούρα και τα υγρά σπορ τόσο αντιπαθεί 

τα βαρέα αθλήματα. Ηταν πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας για το 2000.  



5 
 

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τάε κβον ντο (ΕΛΟΤ) Θανάσης Πραγαλός είναι ο μοναδικός 

έλληνας παράγοντας που είναι πρόεδρος σε ευρωπαϊκή ομοσπονδία. Μοιράζει έτσι τον χρόνο του 

και τη δραστηριότητά του μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Γεννημένος το 1964 στη Νυρεμβέργη 

υπήρξε πρωταθλητής τάε κβον ντο. Το 1996 εξελέγη πρόεδρος της ΕΛΟΤ και γενικός γραμματέας 

της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Από το 1999 είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Είναι 

σύμβουλος επιχειρήσεων στο επάγγελμα, αλλά δηλώνει και προπονητής. Ανήκει στον χώρο του 

ΠαΣοΚ, φίλος του τέως υφυπουργού Αθλητισμού, υπήρξε υποψήφιος για την κεντρική επιτροπή 

του κυβερνώντος κόμματος αλλά δεν κατάφερε να εκλεγεί. Οι αντίπαλοί του τον κατηγορούν για 

άσκοπα έξοδα. Πάντως το άθλημα τον τελευταίο καιρό γνωρίζει επιτυχίες με αποκορύφωμα το 

χρυσό μετάλλιο του Μιχάλη Μουρούτσου στο Σίδνεϊ.  

Ο Φρέντι Σερπιέρης αναμείχθηκε στα διοικητικά του αθλητισμού πριν από 25 χρόνια ως 

επικεφαλής της επιτροπής ιππασίας που τότε υπαγόταν στον ΣΕΓΑΣ. Παλαιός βαλκανιονίκης 

στην υπερπήδηση των εμποδίων πρωτοστάτησε για την ανεξαρτησία του αθλήματος και το 1990 

έγινε ο πρώτος πρόεδρος της ομοσπονδίας, χωρίς αντιπολίτευση. Για πρώτη φορά αντιμετώπισε 

την «απέναντι» πλευρά στη γενική συνέλευση του Οκτωβρίου, όταν μπλοκάρισαν την ψήφιση του 

προϋπολογισμού. Εχει σπουδάσει οικονομικές επιστήμες στη Γενεύη και είναι Α' αντιπρόεδρος της 

διεθνούς ομοσπονδίας, της οποίας πρόεδρος ήταν αρχικά η πριγκίπισσα Αννα της Αγγλίας και 

τώρα η πριγκίπισσα Πιλάρ της Ισπανίας, αδελφή του βασιλιά Χουάν Κάρλος. Είναι παιδικός 

φίλος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και ασχολείται με την παραγωγή του επώνυμου κρασιού 

«Κτήμα της Βασιλίσσης». Εχει δύο παιδιά, τον πρωταθλητή της ιππασίας Τζόνι Σερπιέρη και την 

Τζορτζίνα, την οποία απέκτησε με τη λαϊκή ερμηνεύτρια Μαρινέλλα.  

* Η έκπληξη  

Ενας από τους πιο νέους παράγοντες του αθλητισμού είναι ο πρόεδρος της ομοσπονδίας 

τζούντο Νίκος Βασιλάκος. Είναι καθηγητής φυσικής αγωγής, 32 ετών, και ανέλαβε καθήκοντα 

μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, τις οποίες κέρδισε η παράταξη των προσκείμενων στη Νέα 

Δημοκρατία γυμναστών. Με προϋπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στις Βρυξέλλες, άρχισε να 

ασχολείται με το τζούντο από πέρυσι ύστερα από προτροπή του σημερινού γενικού γραμματέα 

της ομοσπονδίας Βαγγέλη Σουφλέρη.  

* Τα άγνωστα εν Ελλάδι αθλήματα Με επικεφαλής άνευ πείρας  

Η διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 ήταν ο κυριότερος λόγος για τη 

δημιουργία τα τελευταία χρόνια εθνικών ομοσπονδιών στα άγνωστα στην Ελλάδα αθλήματα. 

Επίσης ρόλο έπαιξε και η διάθεση κάποιων παραγόντων να έχουν... λόγο στα διοικητικά της 

Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Για διαφορετική αιτία ο καθένας.  

Ο πρόεδρος του μπέιζμπολ Παναγιώτης Μητσόπουλος ασχολήθηκε με τα διοικητικά από 

το 1997 με προτροπή κομματικών φίλων του. Ενας από αυτούς ήταν και ο τότε υφυπουργός 

Αθλητισμού Ανδρέας Φούρας, με τον οποίον έχουν κοινή καταγωγή, την επαρχία Καλαβρύτων. 

Ως την εποχή εκείνη δεν είχε καμιά σχέση με το άθλημα. Από το 1998 όμως, όταν κέρδισε τις 

πρώτες εκλογές της ομοσπονδίας, ταξίδεψε δύο φορές στις ΗΠΑ και ήλθε σε επαφή με την 

αμερικανική λίγκα καθώς και με ελληνοαμερικανούς παράγοντες. Ο Μητσόπουλος, που είναι 

σήμερα και αντιπρόεδρος του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ), 

επαγγελματικά ασχολείται με το ξενοδοχείο του στην Πλάκα. Είναι 53 ετών και έχει μια κόρη 

φοιτήτρια της Νομικής και έναν γιο μαθητή λυκείου, ο οποίος παίζει μπέιζμπολ στον σύλλογο 

«Μαρούσι 2004», όπου είναι πρόεδρος ο πατέρας του.  

Η πρώτη ελληνίδα πρόεδρος αθλητικής ομοσπονδίας είναι η Ξένια Γερονικόλα-Τράπαλη, 

η οποία από το 1997, όταν ιδρύθηκε η ομοσπονδία του σόφτμπολ, ανέλαβε ηγετικό ρόλο. Στην 

ενασχόλησή της με τα αθλητικά συνέβαλε το γεγονός ότι είναι σύζυγος του εκ Δάφνης 

Καλαβρύτων δημάρχου Νικαίας Βασίλη Τράπαλη. Κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να 
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εκλεγεί μέλος της τεχνικής επιτροπής και αντιπρόεδρος της επιτροπής ντόπινγκ της διεθνούς 

ομοσπονδίας. Μιλάει πέντε ξένες γλώσσες, είναι πυρηνικός γιατρός και μητέρα δύο μικρών 

παιδιών.  

Από τον Νομό Αχαΐας κατάγεται και ο Θεοφάνης Νιάρος, ο πρώτος πρόεδρος της 

ομοσπονδίας τοξοβολίας, η οποία πρόσφατα ανεξαρτητοποιήθηκε από τη σκοπευτική 

ομοσπονδία. Ο Νιάρος είναι αναπληρωτής διευθυντής του Ολυμπιακού Σταδίου και δεν έχει 

αγωνισθεί ποτέ στην τοξοβολία. Δεν έχει γνώσεις ξένων γλωσσών, αλλά η ελληνική ομοσπονδία 

έχει καλές σχέσεις με τη διεθνή ομοσπονδία τοξοβολίας.  

Στο χόκεϊ επί χόρτου πρόεδρος εδώ και δύο χρόνια είναι ο σύμβουλος επιχειρήσεων 

Γιώργος Τσόγκας, ο οποίος έχει περάσει και από τα διοικητικά του τριάθλου και του καράτε. Η 

πολεμική τέχνη ήταν το μεγάλο του μεράκι. Είναι καθηγητής σχολών και έχει μαύρη ζώνη έξι νταν. 

Στους ομίλους του καράτε στήριξε και την εξάπλωση του αθλήματος, το οποίο ξεκίνησε από 

μερικούς ρομαντικούς αποφοίτους της Σχολής Αναβρύτων και καλλιεργείται τώρα από 51 

σωματεία. Ο Τσόγκας έχει γεννηθεί στα Γιάννενα, είναι 44 ετών και έχει δύο παιδιά. Πριν από λίγο 

καιρό επελέγη από την Οργανωτική Επιτροπή της «Αθήνας 2004» ως διευθυντής του χόκεϊ, θέση 

για την οποία αναμένεται να παραιτηθεί από την ομοσπονδία.  

Ο Χρήστος Σμυρλής-Λιακατάς ανέλαβε την προεδρία της ελληνικής ομοσπονδίας κανό-

καγιάκ στις εκλογές του 2000. Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, όπως πολλοί από τους 300 της 

Βουλής, θέλησε να είναι κοντά στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας και το 

αξίωμά του τού επιτρέπει να τους δει από την πρώτη θέση. Παραμονές ανασχηματισμών στην 

κυβέρνηση του ΠαΣοΚ το όνομα του 47χρονου οδοντιάτρου ακουγόταν πάντα για τη θέση του 

υφυπουργού Αθλητισμού καθώς είναι γραμματέας του Τομέα Παιδείας και Αθλητισμού της 

Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος.  

Φίλοι του έπεισαν και τον Αλέξανδρο Στέφα να ασχοληθεί με το τρίαθλο. Ο 44χρονος 

δημοτικός σύμβουλος Αμαρουσίου είναι από τα ιδρυτικά μέλη της ομοσπονδίας μαζί με τον γενικό 

γραμματέα Ανδρέα Αρβανίτη. Απόφοιτος του Τομέα Διακόσμησης των σχολών ΣΕΛΕΤΕ, 

δηλώνει επιχειρηματίας. Στις καλές διεθνείς σχέσεις του αποδίδεται και η συμμετοχή με κάρτα 

ελευθέρας του Βασίλη Κρομμύδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. 

 

 

 


