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Γεωργάκης Γιάννης

* Ενώ η δυσωδία της ντόπας δεν έχει ακόμη εξατμιστεί και η
αγωνιστική καθίζηση στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου δεν
έχει αρκούντως και σε βάθος εξεταστεί και αναλυθεί...

Οι «αθλητοπατέρες» βιάστηκαν να
στήσουν κάλπες για το 2012
Ποιοι ομοσπονδιάρχες έσπευσαν να προκηρύξουν εκλογές για τη διοίκηση του νέου
ολυμπιακού κύκλου φοβούμενοι ότι η κυβέρνηση θα προωθήσει τον περιορισμό της
θητείας τους στις δύο τετραετίες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 07/09/2008 00:00

Οι νυν πρόεδροι έξι ομοσπονδιών που έσπευσαν να προκηρύξουν εκλογές. Επάνω (από αριστερά) οι κκ. Δ.
Διαθεσόπουλος, Σπ. Ζαννιάς, Β. Σεβαστής και, κάτω, οι κκ. Θ. Βασιλειάδης, Στ. Αγγελούδης, Γ. Γερόλυμπος
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Μετά τη λήξη των εκάστοτε θερινών Ολυμπιακών Αγώνων - τουτέστιν τους φθινοπωρινούς
μήνες -, στη χώρα μας ακολουθούν οι εκλογικοί αγώνες για την ανάδειξη των παραγόντων
οι οποίοι θα διοικήσουν τις αθλητικές ομοσπονδίες ως την επόμενη ολυμπιακή
διοργάνωση, δηλαδή για διάστημα μιας τετραετίας, που στους αθλητικούς κύκλους - και
όχι μόνο - αποκαλείται «ολυμπιακός κύκλος». Ο νομοθέτης θέλει το έργο των
ομοσπονδιών να κορυφώνεται και να κρίνεται στο τέλος της ολυμπιακής τετραετίας με
αποτίμηση των αποτελεσμάτων στους στίβους, στα γυμναστήρια, στις πισίνες, στα πλατό
και στα ταπί. Ωστόσο, στις αίθουσες των ξενοδοχείων, όπου συνήθως λαμβάνουν χώρα οι
εκλογικές συνελεύσεις, κρίνεται κυρίως η ικανότητα των «γαλάζιων» και «πράσινων»
κομματικών και προσωπικών παραγοντικών μηχανισμών. Δεν επιδέχεται αμφισβήτησης
ότι ο ελληνικός αθλητισμός βγήκε βαριά λαβωμένος από τους 29ους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Οχι μόνο ή όχι τόσο επειδή στο Πεκίνο κατέγραψε μόνο 4 μετάλλια (2 ασημένια και 2
χάλκινα) έναντι 16 (6 - 6 - 4) το 2004 στην Αθήνα και 13 (4 - 6 - 3) το 2000 στο Σίδνεϊ, αλλά
επειδή για δεύτερη στη σειρά ολυμπιακή διοργάνωση την εικόνα της Ελλάδας αμαύρωσαν
τα αρνητικά κατορθώματα κάποιων πρωταθλητών και προπονητών. Το πάθημα του 2004,
όταν τα διεθνή ΜΜΕ εστίαζαν επί ημέρες την προσοχή τους στο σκάνδαλο με τους
Κεντέρη - Θάνου - Τζέκο και στο κυνηγητό-θρίλερ (α λα... κλέφτες και αστυνόμοι) με τη
Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), δεν έγινε μάθημα. Η ελληνική αποστολή ταξίδεψε
στην Κίνα έχοντας μπει στη μαύρη λίστα με 17 θετικά δείγματα ντόπινγκ (11 στην άρση
βαρών, 3 στον στίβο, 1 στην κολύμβηση, 1 στην πυγμαχία, 1 στην ποδηλασία) λίγους μήνες
πριν και ως την παραμονή των Αγώνων, κατακτώντας, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΟΕ
κ. Ζακ Ρογκ, το χρυσό μετάλλιο στην ντόπα! Η ντροπή και ο διασυρμός για τη χώρα, οι
«αθλητοπατέρες» της οποίας σε κάθε ευκαιρία υπερηφανεύονται ότι πρόσφερε στον
κόσμο τα ολυμπιακά ιδεώδη, ήταν και εξακολουθούν να είναι υπερθετικού βαθμού.
Μετά τα όσα έγιναν στην πορεία και κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών του Πεκίνου, η ανάδειξη νέων
διοικήσεων στις ομοσπονδίες - και εν συνεχεία (αρχές Φεβρουαρίου) η συγκρότηση της νέας
Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) - δεν αρκεί από μόνη της για να πνεύσει
νέος, ανεξάρτητος και κυρίως καθαρός άνεμος στον ελληνικό αθλητισμό. Αν δεν παρθούν κεφάλια και
δεν ανατραπεί η λογική της αρπαχτής και των διακρίσεων με κάθε μέσον, το οργανωμένο κύκλωμα
ντόπινγκ στην Ελλάδα για το οποίο έκανε λόγο και ο πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΔΟΕ κ.
Τόμας Μπαχ θα συνεχίσει να κοροϊδεύει την κοινωνία, χρησιμοποιώντας τη μεθυλτριενολόνη ή
όποιες άλλες αναβολικές ουσίες για την ανάδειξη των πρωταθλητών και των ολυμπιονικών του
μέλλοντος.
Οι αθλητικές ομοσπονδίες είχαν τέσσερις μήνες στη διάθεσή τους να συζητήσουν με τα σωματεία, τους
αθλητές, τους προπονητές, το επιστημονικό δυναμικό - εφόσον διαθέτουν τέτοιο - και να πάνε με
θέσεις και προγράμματα σε εκλογές ως το τέλος του 2008, αναδεικνύοντας τους ικανότερους στις
διοικήσεις. Αντ' αυτού, την επομένη της επιστροφής από το Πεκίνο, ουκ ολίγες (απερχόμενες)
διοικήσεις ομοσπονδιών όρισαν άρον άρον - κάποιες και... στα μουλωχτά - εκλογικές διαδικασίες. Ηδη
από την Τετάρτη (4/9) έχει νέα διοίκηση η ομοσπονδία τριάθλου, ενώ εντός του Σεπτεμβρίου - αρχής
γενομένης από σήμερα -, οδηγούνται σε εκλογές οι ομοσπονδίες κολύμβησης (7/9), μπάσκετ (7/9),
πυγμαχίας (7/9), τένις (7/9), τάε κβον ντο (7/9), γυμναστικής (13/9), χάντμπολ (13/9), τζούντο (14/9)
και στίβου (27 ή 28/9).
Σημειώνεται ότι πρόεδροι των ανωτέρω ομοσπονδιών είναι οι κκ. Δημήτρης Διαθεσόπουλος
(Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας - ΚΟΕ), Ανδρέας Μιαούλης (Ελληνική Ομοσπονδία
Καλαθοσφαίρισης - ΕΟΚ), Κώστας Γαζής (Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας - ΕΟΠ), Σπύρος
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Ζαννιάς (Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Αντισφαίρισης - ΕΦΟΑ), Χρήστος Μανώλης (Ελληνική
Ομοσπονδία Τάε κβον ντο - ΕΛΟΤ), Θανάσης Βασιλειάδης (Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία ΕΓΟ), Στέλιος Αγγελούδης (Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδας - ΟΧΕ), Ευάγγελος Σουφλέρης
(Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο - ΕΟΤ), Βασίλης Σεβαστής (Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών
Αθλητικών Σωματείων - ΣΕΓΑΣ) και Γιώργος Γερόλυμπος (Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου ΕΟΤρι).
* Γιατί ο κ. Λιάπης «έκανε πίσω»...
Είναι προφανές ότι κάποιοι εκ των προέδρων και λοιπών παραγόντων που ηγούνται των ομοσπονδιών
έσπευσαν για να προλάβουν. Οχι τις εξελίξεις και την επιστημονική οργάνωση, αλλά τη συζήτηση στη
Βουλή του νέου αθλητικού νομοσχεδίου και την κυβερνητική πρόθεση να περιορίσει το δικαίωμα των
παραγόντων να εκλέγονται στα ΔΣ των ομοσπονδιών για περισσότερες από δύο τετραετείς θητείες. Αν
η πλειοψηφία της Βουλής υιοθετούσε τη συγκεκριμένη πρόταση, ουκ ολίγοι «αθλητοπατέρες» θα
υποχρεώνονταν σε αναγκαστική αποστρατεία. Το θέμα είναι λεπτό, άπτεται συνταγματικών
δικαιωμάτων, θα προκαλούσε αντιδράσεις, γι' αυτό και ο αρμόδιος υπουργός Πολιτισμού κ. Μιχάλης
Λιάπης, αρχικά επιδίωξε τη συναίνεση των κομμάτων προτού εντάξει τη σχετική τροπολογία στο υπό
ψήφιση αθλητικό νομοσχέδιο.
Είναι άγνωστο αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα υιοθετούσαν τη συγκεκριμένη διάταξη, παρ' ότι
οι συνθήκες είναι ώριμες. Πρώτον, γιατί η πρόσφατη ελληνική αθλητική ιστορία διδάσκει ότι το
εκάστοτε κυβερνών κόμμα χρησιμοποιεί τον νόμο και τον κρατικό κορβανά για να ελέγξει τις
ομοσπονδίες και να εκλέξει στη συνέχεια τον εκλεκτό του στην ηγεσία της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής και, δεύτερον, διότι δημοκρατία με περιορισμούς δεν παύει να είναι κολοβή. Τελικά ο κ.
Λιάπης, κατόπιν και εισηγήσεως του υφυπουργού Αθλητισμού κ. Γιάννη Ιωαννίδη, έκρινε ορθότερο
να μην προωθήσει τώρα τη σχετική διάταξη. Και τούτο διότι έχουν δρομολογηθεί ήδη οι
(προαναφερθείσες) εκλογικές διαδικασίες, ενώ ο νόμος δεν θα είχε αναδρομική ισχύ για τις
νεοεκλεγείσες διοικήσεις.
Πολλές ομοσπονδίες, αρνούμενες πεισματικά να ανανεωθούν σε δυναμικό, μεθόδους και ιδέες είναι
αλήθεια ότι έχουν δώσει δικαιώματα. Η ανεξαρτητοποίησή τους από τα πολιτικά κόμματα αντί να
εμφυσήσει άνεμο ελευθερίας και δημιουργίας ανέδειξε ατομικά συμφέροντα και ουκ ολίγες φορές
οδήγησε σε εξαρτήσεις και συνεργασία με κυκλώματα.
* Πολλά και καυτά ερωτήματα
Από τις 16 ομοσπονδίες οι οποίες έστειλαν αθλητές στο Πεκίνο, μόνο η ιστιοπλοΐα, η κωπηλασία, το
τάε κβον ντο και το μπάσκετ θα μπορούσαν να παρουσιάσουν θετικό απολογισμό στο τέλος της
τετραετίας. Οι υπόλοιπες δεν έκαναν κάτι για το οποίο μπορούν να καμαρώνουν. ΄Η μάλλον
συνέβησαν παρατράγουδα στους κόλπους τους για τα οποία θα έπρεπε να ντρέπονται. Οι παλαιστές,
οι οποίοι επί δεκαετίες ήταν το καμάρι και η περηφάνια του ελληνικού αθλητισμού, στο Πεκίνο
πέρασαν απαρατήρητοι. Μια ένατη θέση πήρε ο Εμζάριος Μπεντινίδης ο οποίος έμαθε τα μυστικά
του αθλήματος στη Ρωσία. Πού είναι οι νέοι Γαλακτόπουλοι, Μηγιάκηδες, Χολίδηδες; Γιατί
απαξιώθηκε το λεγόμενο (πάλαι ποτέ) άθλημα των ολυμπιονικών; Γιατί το τζούντο απέτυχε να
αξιοποιήσει στο Πεκίνο το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε το 2004 με τον εκ Γεωργίας Ηλία Ηλιάδη;
Τι συνέβη και πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο η ελληνική γυμναστική; Γιατί ο προερχόμενος από
τη Ρωσία πυγμάχος Ηλίας Παυλίδης είναι ο μόνος ανταγωνιστικός διεθνώς;
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Για ποιους λόγους οι εθνικές ομάδες των περισσότερων ομαδικών αθλημάτων δεν αξιοποίησαν στο
ελάχιστο την τιμητική τους παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, με αποτέλεσμα να μην
ταξιδέψουν στο Πεκίνο; Πού οφείλεται η αγωνιστική καθίζηση των εθνικών ομάδων πόλο ανδρών και
γυναικών;
Γιατί βρέθηκαν θετικοί στη χρήση μεθυλτριενολόνης 15 αθλητές/τριες τριών διαφορετικών
αθλημάτων; Θα ήταν ποτέ δυνατόν αυτό να συμβεί χωρίς την ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος; Με
ποιο κίνητρο οι τρεις αθλητές του στίβου, μεταξύ των οποίων η χρυσή ολυμπιονίκης της Αθήνας και
πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αθλητών Φανή Χαλκιά, έκαναν χρήση μεθυλτριενολόνης, ενώ είχε
προηγηθεί ένας τεράστιος θόρυβος εντός και εκτός Ελλάδας για την επικινδυνότητα της
συγκεκριμένης θανατηφόρας ουσίας; Γνώριζε ή όχι η διοικητική ηγεσία της ομοσπονδίας άρσης βαρών
ότι γινόταν ομαδικό ντοπάρισμα στις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών και ποιος πλήρωνε τον
λογαριασμό; Αυτά και πολλά άλλα «καυτά» ερωτήματα θα θαφτούν μέσα στις κάλπες οι οποίες θα
αναδείξουν τις επόμενες εβδομάδες τις διοικήσεις των ομοσπονδιών.
* Ανεξέλεγκτοι και αλαζόνες
Η ελληνική πολιτεία, χρηματοδοτώντας ετησίως με πάνω από 50 εκατ. ευρώ τις ομοσπονδίες που
καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα και πληρώνοντας ακόμη τόσα και περισσότερα για τη συντήρηση
σταδίων, γηπέδων και κολυμβητηρίων, προφανώς δικαιούται να κάνει τον απολογισμό και να αναζητεί
άλλες επιλογές για πρόσωπα και καταστάσεις που αμφισβητούν στοιχειώδεις αρχές και αξίες. Δεν θα
είχε κανένα λόγο το 2000 ο πρώην υφυπουργός Αθλητισμού κ. Γιώργος Φλωρίδης να τα βάλει με
την ΕΠΟ και την ΕΠΑΕ, αν η κατάσταση στον χώρο του ποδοσφαίρου δεν είχε γίνει ανεξέλεγκτη με
ευθύνη των αρμόδιων φορέων και των ηγετικών τους παραγόντων. Ούτε ο νυν υφυπουργός
Αθλητισμού κ. Ιωαννίδης θα μπορούσε να μείνει με σταυρωμένα χέρια από τη στιγμή που 15
αθλητές/τριες τριών αθλημάτων βρέθηκαν ντοπέ με την ίδια ουσία.
Ετσι όπως τα κατάφεραν οι λεγόμενοι ομοσπονδιάρχες, αργά ή γρήγορα ο λόγος θα περάσει στην
πολιτική εξουσία. Καθίσταται πλέον επιβεβλημένη η ανάγκη περιορισμού της θητείας των
παραγόντων στα οκτώ χρόνια (δύο τετραετίες). Ηδη ο Συνασπισμός έχει καταθέσει προ πολλού
σχετική πρόταση στην Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων και το ΠαΣοΚ δείχνει να μην αντέχει άλλο
την αλαζονεία με την οποία συμπεριφέρονται ορισμένα αθλητικά στελέχη του. Πρόθυμος να στηρίξει
τις όποιες αποφάσεις λάβει κεντρικά το κόμμα του δηλώνει ο πρώην υφυπουργός Αθλητισμού κ.
Γιώργος Λιάνης, παρ' ότι, όπως είπε στο «Βήμα», διαφωνεί με τον όποιο περιορισμό συνταγματικών
δικαιωμάτων.
«Δεν επιθυμώ να υπάρξει στον αθλητισμό κάτι διαφορετικό από την υπόλοιπη κοινωνία. Αν τεθούν
χρονικοί περιορισμοί στο δικαίωμα του εκλέγεσθαι ας ξεκινήσουμε από εμάς τους βουλευτές. Οπως τον
βουλευτή τον ψηφίζει ο λαός, έτσι και τον παράγοντα τον εκλέγουν οι εκπρόσωποι των σωματείων.
Είναι διαφορετικό πράγμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τον οποίο το Σύνταγμα ορίζει ότι δεν
μπορεί να εκλεγεί για πάνω από δύο θητείες. Καταλαβαίνω ότι ο χρόνος προκαλεί φθορά, αλλά και οι
εμπειρίες μερικές φορές είναι ανυπολόγιστες. Οι ομοσπονδίες δεν είναι αυτόνομες. Επιχορηγούνται
από το κράτος. Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι ο τρόπος με τον οποίο το κράτος ελέγχει τις
ομοσπονδίες» υποστηρίζει ο κ. Λιάνης.
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* Και για τον φόβο της ΔΟΕ
Η ΝΔ προσανατολίζονταν πάντως και σε έναν δεύτερο χρονικό περιορισμό που είχε να κάνει με τη
θητεία στην προεδρία των αθλητικών ομοσπονδιών. Συγκεκριμένα εξέταζε το ενδεχόμενο οι πρόεδροι
να μην μπορούν να επανεκλεγούν στην ίδια θέση για δεύτερη θητεία. Αν ο συγκεκριμένος περιορισμός
επεκτείνονταν και στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, σίγουρα θα προέκυπταν προβλήματα στην
εφαρμογή του. Οχι τόσο επειδή θα εθεωρείτο παρέμβαση, προκειμένου το κυβερνών κόμμα να εκλέξει
τον εκλεκτό του στην προεδρία της ΕΟΕ, αλλά γιατί - πιθανότατα - θα υπήρχε αντίδραση από τη
Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία μάλλον δεν θα έμενε με σταυρωμένα χέρια μπροστά στο
ενδεχόμενο να μην μπορεί, π.χ., ο εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, όπως θεωρείται ο αντιπρόεδρος της
ΔΟΕ κ. Λάμπης Νικολάου, να εκλεγεί στην προεδρία της εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Αλλωστε, η ΔΟΕ είχε παρέμβει στα ελληνικά δρώμενα και το 2005 όταν το υφυπουργείο Αθλητισμού
(επί Γιώργου Ορφανού) μεθόδευσε τη διάσπαση της ομοσπονδίας χιονοδρομίας σε τέσσερις νέες
ομοσπονδίες χειμερινών αθλημάτων, με προφανή στόχο τον έλεγχο της πλειοψηφίας στην ΕΟΕ. Χωρίς
χρονικούς περιορισμούς στη θητεία τους, το σύνολο των προέδρων και των λοιπών διοικητικών
παραγόντων των ομοσπονδιών - και όχι μόνο όσοι έσπευσαν να προκηρύξουν άμεσα εκλογές - θα
έχουν ήσυχο το κεφάλι τους για την ερχόμενη (ολυμπιακή) τετραετία. Για το 2012 κανείς δεν τους
εγγυάται τίποτε. Αν συνεχίσουν να σφυρίζουν αδιάφορα και να δουλεύουν με προχειρότητα όλα τα
σενάρια είναι πιθανά. Ο κ. Λιάπης τόνισε στο «Βήμα»: «Συμφώνησα να μη θέσουμε περιορισμούς στη
θητεία των παραγόντων εν μέσω εκλογικής διαδικασίας, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι θα πρέπει
σύντομα να επαναφέρουμε το θέμα στην ημερήσια διάταξη».
Ο υπόγειος κομματικός πόλεμος για την ΕΟΕ
Οι προθέσεις της κυβέρνησης να περιορίσει χρονικά τη θητεία των παραγόντων θα κρίνονταν και με
φόντο τον υπόγειο πόλεμο ο οποίος έχει ξεσπάσει για τον έλεγχο της ΕΟΕ. Παρά τις διαβεβαιώσεις του
κ. Λιάπη περί κυβερνητικής ουδετερότητας, κάποιοι στο υφυπουργείο Αθλητισμού, το οποίο
σημειωτέον εγκρίνει τις επιχορηγήσεις προς τις ομοσπονδίες, δεν κρύβουν την προτίμησή τους στο
πρόσωπο του κ. Ισίδωρου Κούβελου τη στιγμή που ο νυν πρόεδρος της ΕΟΕ κ. Μίνως Κυριακού
έχει δημοσιοποιήσει την απόφασή του να διεκδικήσει εκ νέου το αξίωμα. Ωστόσο, μια επιλογή με
ξεκάθαρα κομματικά χαρακτηριστικά κάθε άλλο παρά θα ήταν καλός οιωνός στη συζήτηση του
αθλητικού νομοσχεδίου η οποία ξεκινάει εντός των ημερών στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
της Βουλής. Χωρίς χρονικούς περιορισμούς στη θητεία τους, το σύνολο των προέδρων και των λοιπών
διοικητικών παραγόντων των ομοσπονδιών - και όχι μόνο όσοι έσπευσαν να προκηρύξουν άμεσα
εκλογές - θα έχουν ήσυχο το κεφάλι τους για την ερχόμενη (ολυμπιακή) τετραετία. Για το 2012 κανείς
δεν τους εγγυάται τίποτε. Αν συνεχίσουν να σφυρίζουν αδιάφορα και να δουλεύουν με προχειρότητα
όλα τα σενάρια είναι πιθανά. Ο κ. Λιάπης τόνισε στο «Βήμα»: «Συμφώνησα να μη θέσουμε
περιορισμούς στη θητεία των παραγόντων εν μέσω εκλογικής διαδικασίας, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι
θα πρέπει σύντομα να επαναφέρουμε το θέμα στην ημερήσια διάταξη».
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