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ΕΟΕ: Το νέο μωσαϊκό της είναι... πολύχρωμο, πολυδιάστατο,
με «σκληρά», «light» αλλά και αδιάφορα μέλη.
Καλοί, κακοί και πονηροί
Του ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΕΤΣΗ
Απ' όλα έχει ο μπαξές... Από εργολήπτες δημοσίων έργων μέχρι ηθοποιούς, από απλούς
δημοσίους υπαλλήλους έως καθηγητές πανεπιστημίου. Κι ακόμη, ανθρώπους με πολύχρονη
προϋπηρεσία στον αθλητισμό, αλλά και αλεξιπτωτιστές αριβίστες που μυρίστηκαν ψητό, είδαν
ανοιχτή την πόρτα (ή κάποιος μεγαλοπράγμων υπουργός την άνοιξε γι' αυτούς) και μπήκαν.
Όπως κάθε ομάδα είναι μια μικρή αποτύπωση της κοινωνίας, έτσι
και η νέα ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έχει τους
καλούς και τους κακούς, τους πονηρούς αν θέλετε, που στην προκειμένη
περίπτωση φαίνεται να έχουν την πλειοψηφία.
Το μωσαϊκό της ελληνικής ολυμπιακής οικογένειας είναι, όπως
χωρίς ιδιαίτερη εμβάθυνση μπορεί να διαπιστώσει κάποιος, πολύχρωμο
και πολυδιάστατο. Από τους 30 εκπροσώπους οι περισσότεροι είναι
κομματικοί, προερχόμενοι είτε από τη Ν.Δ. είτε από το ΠΑΣΟΚ. Άλλοι
κατατάσσονται στους σκληρούς, άλλοι θεωρούνται πιο «light» και άλλοι
είναι αδιάφοροι.
Ως σκληροί κομματικοί καταγράφονται οι Θωμάς Μεντεσίδης, Χρήστος
Χατζηθανασίου, Γιώργος Γερόλυμπος,
Ο Ισίδωρος Κούβελος
Αντώνης
Νικολόπουλος,
Ισίδωρος ανακηρύχθηκε άτυπος αρχηγός
Ν.Δ. στην ΕΟΕ, ο Δημήτρης
Κούβελος, Ανδρέας Φούρας, Δημήτρης της
Διαθεσόπουλος κράτησε ώς το
Διαθεσόπουλος, Στέλιος Αγγελούδης.
τέλος τη στάση που πήρε εξ
και
ο
Βασίλης
Οι δύο πρώτοι ανέλαβαν να αρχής
μπήκε με το σπαθί
«σπάσουν τον πάγο σε πέντε κομμάτια». Ο Γκαγκάτσης
του
Μεντεσίδης προέρχεται από την ποδηλασία
(όπου έχει διατελέσει ένα διάστημα και πρόεδρος της ομοσπονδίας) και
είναι πρόεδρος του Ελεγκτικού Συμβουλίου της ΓΓΑ. Με την άνοδο της
Ν.Δ. θέλησε να γίνει ΓΓΑ και καυγάδισε άγρια γι' αυτό με τον Γιώργο
Ορφανό, που άσκησε βέτο. Αργότερα τα βρήκε μαζί του και ξαναγύρισε στο γραφείο του. Από την
άλλη πλευρά ο Χατζηαθανασίου, ο παγοδρόμος-πέτρα του σκανδάλου, μοιάζει με κόκκινο πανί στα
μάτια των «πράσινων» ομοσπονδιαρχών. Δηλώνει επιχειρηματίας και μέχρι το 2001 είχε στην
ιδιοκτησία του το μοναδικό στη χώρα μας παγοδρόμιο. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Φιλάθλου
Πνεύματος ετοιμάζεται -λένε άσπονδοι φίλοι και εχθροί του- να πάρει εκδίκηση για όσα δεινά πέρασε
εξαιτίας των διωγμών του ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη τετραετία.
Ο Γερόλυμπος, έμπορος ελαστικών στο επάγγελμα, διευθυντής της ΔΕΜΑ (Διεθνής Επιτροπή
Μεσογειακών Αγώνων), προέρχεται από το καράτε (μη ολυμπιακό άθλημα), ενώ το 2000 ίδρυσε την
ομοσπονδία κέρλιγκ. Ανήκει στην ομάδα Μεϊμαράκη - Ορφανού. Τον περασμένο Φεβρουάριο είχε
αποπεμφθεί από τον «Αθήνα 2004», μετά από καταγγελία του επιχειρηματία Πάνου Κρόκου ότι

αναμείχθηκε στην υπόθεση των συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να έχει αρμοδιότητα. Στις 22 Νοεμβρίου
2004 ο διευθύνων σύμβουλος τού «Αθήνα 2004» Γιάννης Σπανουδάκης τον αποκατέστησε. «Μετά από
έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο Γ. Γερόλυμπος δεν είχε ανάμειξη και συμμετοχή στην απόπειρα από τον
Πάνο Κρόκο προώθησης συστημάτων ασφαλείας στη Διεύθυνση Ασφάλειας των Ολυμπιακών
Αγώνων», αναφέρει κατά λέξη σε επιστολή του ο κ. Σπανουδάκης.
Ο Νικολόπουλος, τέως αστυνομικός, έχει τον τίτλο του πολέμαρχου που κατατρόπωσε τον
Χρήστο Σμυρλή στις εκλογές της ομοσπονδίας κανόε-καγιάκ.
Ο Κούβελος, πάλι, ανακηρύχθηκε άτυπος αρχηγός της Ν.Δ. στην ΕΟΕ. Πριν γίνει πρόεδρος
της ομοσπονδίας ιππασίας (2001-04), διετέλεσε έφορος του Πανιωνίου στο μπάσκετ. Είναι ναυλομεσίτης.
Έπαιξε – έχασε
Ο γνωστός και μη εξαιρετέος Ανδρέας Φούρας έπαιξε και έχασε. Ο
άλλοτε πανίσχυρος Πατρινός πολιτικός έχει γίνει ο τελευταίος τροχός της αμάξης
μετά τους άστοχους χειρισμούς του στις εκλογές τής ΕΟΕ.
Ο Δημήτρης Διαθεσόπουλος πήρε μια (πολιτική) θέση εξ αρχής και την
κράτησε ώς το τέλος. Δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα ενότητας, αλλά κανείς
δεν δικαιούται να τον κατηγορήσει γι' αυτό.
Ο πολυμήχανος Στέλιος Αγγελούδης επί υπουργικής θητείας
Ευάγγελου Βενιζέλου είχε πιάσει όλα τα πόστα στη Θεσσαλονίκη. Πρώην
στρατοδίκης και νυν δικηγόρος, είναι αυτή τη στιγμή πρόεδρος της ομοσπονδίας χάντμπολ, πρόεδρος
του Μουσείου Αθλητισμού (τον διατήρησε ο Ορφανός), πρόεδρος οργανισμού για άτομα με ειδικές
ανάγκες. Έχει κοντραριστεί άγρια με Φούρα, Φλωρίδη, Λιάνη στο παρελθόν.
Στην κατηγορία των «light» τοποθετούνται οι Βασίλης Γκαγκάτσης, Παναγιώτης Κόντος,
Ανδρέας Αρβανίτης, Βαγγέλης Σουφλέρης, Μανώλης Κατσιαδάκης, Γιάννης Βασιλειάδης.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ μπήκε με το σπαθί του εδώ, γιατί επικαλέστηκε «ανειλημμένες
υποχρεώσεις» προκειμένου να δικαιολογήσει την απουσία του στην ολομέλεια που έβγαλε διοίκηση.
Δηλαδή, το παλιό και πάντα αποτελεσματικό κόλπο των «επαγγελματιών» παραγόντων, όταν θέλουν
να αποφύγουν μια κρίσιμη συνεδρίαση. Ούτε παραιτήθηκε ούτε μίλησε για αδιαφάνεια.
Ο Κόντος του μπάντμιντον είναι καθηγητής Φυσικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Παραμονές των εκλογών ήταν έτοιμος να δηλώσει δημοσίως, ακολουθώντας το παράδειγμα του
Γκαγκάτση, ότι δεν υπέγραψε τα ασφαλιστικά μέτρα. Δεν το έκανε, γιατί, μετά τη συμφωνία για
συναίνεση, εξέλιπαν οι λόγοι. Παρέμεινε στην αίθουσα της ολομέλειας, εν αντιθέσει με την ομάδα των
«πράσινων» που αποχώρησαν αμέσως μετά την εκλογή Κυριακού.
Ο Αρβανίτης από το τρίαθλο είναι υπάλληλος του ΟΑΚΑ. Παλιότερα διετέλεσε πρόεδρος του
ποδηλατοδρομίου. Έχει περάσει από τις ομοσπονδίες τένις, ποδηλασίας. Μολονότι μοναδικός
υποψήφιος για την Επιτροπή Λαμπαδηδρομίας, δεν εκλέχτηκε.
Ο Σουφλέρης του τζούντο είναι λέκτορας Φυσικής Αγωγής και διευθυντής του Σταδίου Ειρήνης
και Φιλίας. Παρομοιάζεται με τον Σγουρό λόγω των επιτυχιών αθλητών εκ μετεγγραφής από το
εξωτερικό.
Ο Κατσιαδάκης, χρόνια παράγοντας της ξιφασκίας και γενικός γραμματέας της ΕΟΕ πλέον,
είναι πρόεδρος του ΟΑΚΑ, θέση από την οποία ενδέχεται να παραιτηθεί. Τουλάχιστον έτσι έλεγε («Αν
εκλεγώ γραμματέας, θα παραιτηθώ»).
Ο Βασιλειάδης της ιστιοπλοΐας και πρόεδρος στο ΣΕΦ, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα,
έχει τεχνική εταιρεία.
Από τους παραπάνω οι Βασιλειάδης, Κατσιαδάκης, μαζί με τον Παύλο Κανελλάκη
θεωρούνται αποδεκτοί και από το ΠΑΣΟΚ, ως άνθρωποι χαμηλού προφίλ και σοβαροί.
Ο Κανελλάκης, πρόεδρος της ομοσπονδίας σκοποβολής από το '82, με εξαίρεση το διάστημα
1985-87, υπήρξε πρωταθλητής Ελλάδας και βαλκανιονίκης στο σκιτ. Το 1976 συμμετείχε στην
Ολυμπιάδα του Μόντρεαλ. Είναι ορκωτός εκτιμητής ακινήτων.

Αδιάφοροι μπορούν να χαρακτηριστούν οι Γιάννης Καρράς (κωπηλασία), Γιώργος Σμυρναίος
(χιονοδρομία). Πρώην ναυτικός ο πρώτος, ανεξάρτητος οικονομικά, εντάσσεται ιδεολογικά στο χώρο
της Κεντροδεξιάς, ποτέ ωστόσο δεν υπήρξε κομματικός. Ο δεύτερος είναι υπάλληλος της Τραπέζης
της Ελλάδος, οικονομολόγος, πρώην αθλητής στίβου και ορειβάτης, δημοτικός σύμβουλος Βασιλικών.
Στην ειδική κατηγορία των αλεξιπτωτιστών ο Δημήτρης Ραζής κατέχει περίοπτη θέση.
Προέκυψε ουρανοκατέβατος στον αθλητισμό και μέσα σε δύο χρόνια αναρριχήθηκε στα ψηλά
σκαλοπάτια της κομματικής ιεραρχίας της Ν.Δ.: τουτέστιν σύμβουλος του Ορφανού και πρόεδρος
της ομοσπονδίας τοξοβολίας. Ηθοποιός με θητεία σε σίριαλ του ΑΝΤΕΝΝΑ, υπήρξε συνεργάτης του
Κυριακού στον Πανελλήνιο, αλλά πριν από καιρό τσακώθηκε μαζί του.
Οι παλιοί
Τα «έργα και οι ημέρες» των παλιών μελών της ΕΟΕ είναι λίγο-πολύ γνωστά.
Ο πρόεδρος της FIBA Europe Γιώργος Βασιλακόπουλος, γέννημα-θρέμμα του μπάσκετ
(αθλητής πρώτα και προπονητής κατόπιν του Παναθηναϊκού), κυριαρχεί στα διοικητικά της
ομοσπονδίας τα τελευταία 25 χρόνια, αν και απέφευγε συστηματικά τον προεδρικό θώκο.
Ο νομάρχης Γιάννης Σγουρός, πρώην ΓΓΑ, διοικεί επί δεκαπενταετία την άρση βαρών.
Οι Βασίλης Σεβαστής, Δημήτρης Δημητρόπουλος ανέλαβαν επί Φούρα ΣΕΓΑΣ και
γυμναστική αντίστοιχα, οι Μανώλης Κολυμπάδης (πινγκ-πονγκ), Θανάσης Μπελιγράτης (βόλεϊ),
Σπύρος Ζαννιάς (τένις) κατείχαν σημαντικά αξιώματα στην προηγούμενη σύνθεση της ΕΟΕ.
Υπαρχηγός της ολυμπιακής ομάδας ο Κολυμπάδης, ταμίας ο Μπελιγράτης, α' αντιπρόεδρος
ο Ζαννιάς. Ο Κολυμπάδης ήταν αθλητής, ο Μπελιγράτης διαιτητής και ο Ζαννιάς, πολιτικός
μηχανικός στο επάγγελμα και εργολήπτης δημοσίων έργων, πρόεδρος στον Όμιλο Αντισφαίρισης
Ηλιούπολης.
Τέλος, ο Φρέντι Σερπιέρης (μοντέρνο πένατθλο), μεγαλωμένος στην αυλή των Ανακτόρων,
εισοδηματίας και παραγωγός κρασιού, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ...Μάρκος Βαφειάδης της Δεξιάς.
Πρωταθλητής Ελλάδας και βαλκανιονίκης στα νιάτα του, εθεωρείτο φαβορί το '92 για την προεδρία της
ΕΟΕ, τον έφαγε όμως στη στροφή ο Αντώνης Τζήκας. Πάνω από δέκα χρόνια πρόεδρος στην
ιππασία, έπεσε το 2001 με πραξικόπημα που οργάνωσε ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Μυτιληναίος.
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