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Έντυπη Έκδοση
Ελευθεροτυπία, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2009
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΟΕ, Ο ΜΙΝΩΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ
«ΠΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ»

«Βρώμικο παιχνίδι από την πολιτεία»
Στον ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΕΤΣΗ
Δεκαπέντε ημέρες πριν από την εκλογή του νέου προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Μίνως
Κυριακού καταγγέλλει «βρώμικο παιχνίδι» από συγκεκριμένα κέντρα, που «μετέρχονται διάφορες
μεθόδους, προκειμένου να βγάλουν τον εκλεκτό κάποιου υπουργού».
Φαίνεται να γνωρίζει πολλά («ακούω ότι γίνονται
πράματα και θάματα σε διάφορες ομοσπονδίες»),
δείχνει την ενόχλησή του («είναι ντροπή να επεμβαίνει
η πολιτεία για να πάρει μια ομοσπονδία και να την
χρωματίσει»), αλλά και τη δυσαρέσκειά του για το
πρωτόγνωρο κλίμα πόλωσης («από τη μια μεριά
υπάρχει πόλωση, την οποία δεν την καταλαβαίνω
κιόλας, γιατί δεν θέλω να παρασυρθώ σε μέσα, τρόπους,
κανόνες, που δεν με εκπροσωπούν»).
Τα βέλη στρέφονται και προς τον... αντίπαλο Ισίδωρο
Κούβελο, τον οποίο ο ιδιοκτήτης του ΑΝΤΕΝΝΑ δεν
τον θεωρεί «καν αντίπαλο», αλλά «έναν άνθρωπο που
έχει τη φιλοδοξία να γίνει πρόεδρος της Ολυμπιακής
Επιτροπής», που θεωρείται η κορωνίδα του ελληνικού αθλητισμού.
Δεν ζητάει... μονοκρατορία, παρά μόνον «νόμιμη διαδικασία». Εξαιρετικά προσεκτικός, συνάμα και
ευπρεπής στις εκφράσεις του, προσπαθεί να κρατήσει ένα επίπεδο στην εκλογική αναμέτρηση («δεν ρίχνω
λάσπη, αν και είχα τη δύναμη κι ένα ισχυρό μέσον στα χέρια μου, δεν το χρησιμοποίησα»), που
προβλέπεται από αμφίρροπη έως θρίλερ. Γιατί, όπως τονίζει στην αποκαλυπτική συνέντευξή του στην «Ε»,
«δεν χρειάζεται πόλεμος για να φθάσει κανείς να ηγείται της ΕΟΕ, άλλωστε όταν μιλάμε για ολυμπισμό,
μιλάμε για ειρήνη».
Όλα αυτά δεν θυμίζουν προειδοποιητικό καμπανάκι; Ο Μίνως Κυριακού θα πάει στη νέα ολομέλεια ως
πρόεδρος και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, δεν είναι σίγουρο όμως ότι θα μείνει. «Θα
παρουσιαστώ... μεθαύριο και αν δω πράγματα που δεν μου αρέσουν, θα φύγω».
Η αντίστροφη μέτρηση για τις αρχαιρεσίες στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει αρχίσει, καθώς μέχρι
τις 10 Φεβρουαρίου το αργότερο θα πρέπει να έχει εκλεγεί ο νέος πρόεδρος. Κύριο χαρακτηριστικό τής
μακράς κατά γενική ομολογία προεκλογικής περιόδου αποτελεί το πρωτοφανές κλίμα πόλωσης...
«Από τη μια μεριά. Εγώ δεν έχω ακόμη υποβάλει επίσημα την υποψηφιότητά μου, όχι ότι δεν θα κατεβώ.
Υπάρχει μία πόλωση από τη μία μεριά, την οποία δεν την καταλαβαίνω κιόλας και προτιμώ να μην την
καταλάβω. Δεν θέλω να παρασυρθώ σε μέσα, τρόπους, κανόνες που δεν με εκπροσωπούν».
Υπονοείτε ότι έχει αναπτυχθεί τον τελευταίο καιρό έντονο παρασκήνιο;
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«Ακούω ότι γίνονται πράματα και θάματα σε διάφορες ομοσπονδίες, για να ορίσουν εκπροσώπους στην
ΕΟΕ. Για μένα είναι πρωτόγνωρα αυτά, δεν σας το κρύβω. Για να μπεις στην ολομέλεια πρέπει να σε
προτείνει μια ομοσπονδία. Εξελέγην πρόεδρος στην Ομοσπονδία Τοξοβολίας. Δεν πήρα το 100%, αλλά 6070%. Με ψήφισαν επίσης για εκπρόσωπο. Μεθαύριο θα παρουσιαστώ και αν δω πράγματα που δεν μου
αρέσουν, θα φύγω».
Το φως της δημοσιότητας είδαν λίαν προσφάτως, κατόπιν σχετικών καταγγελιών, απόπειρες
επηρεασμού, με διαφόρους τρόπους, σωματείων και ομοσπονδιών...
«Η ντροπή είναι δική τους. Δεν λέω να μην ελέγχει τον αθλητισμό η Πολιτεία, άλλωστε τον χρηματοδοτεί.
Αλλά να επεμβαίνει πολιτικά για να πάρει μια ομοσπονδία και να τη χρωματίσει πράσινη, κόκκινη, μπλε,
πορτοκαλί, για μένα είναι ντροπή. Είχα μια ολομέλεια, τριάντα τόσα άτομα όλων των πολιτικών τάσεων.
Ποτέ δεν έγινε συζήτηση πολιτική. Οι υπάλληλοι επίσης της ΕΟΕ, που είναι συνδικαλισμένοι, δεν
ενοχλήθηκαν ποτέ. Απ' ό,τι γνωρίζω το σωματείο τους πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ. Ούτε απεργίες είχαμε ούτε
διαμαρτυρίες ούτε τίποτα. Εγώ τουλάχιστον έχω να το λέω, να καυχώμαι, ότι πέρασα μια απολιτική
τετραετία στην ΕΟΕ. Προκειμένου να βγάλουν τον εκλεκτό κάποιου υπουργού, μετέρχονται διάφορες
μεθόδους. Δεν με εκπλήττει το γεγονός, δεν είναι κάτι καινούργιο. Το θεωρώ, πάντως, τουλάχιστον
ανήθικο».
Με τι τρόπο σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση; Δεν θα αντιδράσετε;
«Μη νομίζετε ότι εγώ δεν είχα δύναμη να επέμβω δεξιά και αριστερά. Τέλος τέλος, μπορεί να μην έχω την
Πολιτεία στα χέρια μου, αλλά έχω ένα πάρα πολύ ισχυρό μέσον, το οποίο ποτέ δεν χρησιμοποίησα.
Παρενέβην υπέρ της ΕΟΕ, κι αυτό με το σταγονόμετρο.
Η αξιοπρέπεια και η ποιότητα ενός ανθρώπου δεν νομίζω ότι θεωρείται αδυναμία, μάλλον είναι δύναμη.
Αυτή η αξιοπρέπεια μου έδωσε τη δύναμη να μπορέσω να χειριστώ την τετραετία με τον σωστό τρόπο. Ας
κάνουν ό,τι θέλουν, η ντροπή δεν είναι δική μου».
Είναι σαφές ότι έχετε επιλέξει μια ήπια στάση...
«Θεωρώ ότι είναι η σωστή στάση. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται πόλεμος για να φτάσει κανείς να ηγείται της
ΕΟΕ. Άλλωστε, όταν μιλάμε για ολυμπισμό, μιλάμε για ειρήνη. Αυτή τη στιγμή δεν έχει υποβάλει κανείς
επίσημα την υποψηφιότητά του. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Ιανουαρίου. Ακούγεται ότι
υποψήφιος θα είμαστε ο κ. Κούβελος και εγώ. Δεν βγήκα να φωνάξω, δεν έχω κάνει συγκεντρώσεις. Δεν
έχω καλέσει κανέναν. Σε ορισμένες βασιλόπιτες αποφεύγω να πηγαίνω ή πηγαίνω για λίγα λεπτά. Δεν
πιστεύω ότι εκεί χρειάζεται ψηφοθηρία».
Ένα καινούργιο στοιχείο αυτών των εκλογών είναι η μακρά προεκλογική περίοδος, που ξεκίνησε πολύ
νωρίς, εδώ και τέσσερις μήνες...
«Ρώτησα τους συναδέλφους μου πώς γίνονταν οι εκλογές στο παρελθόν. Είναι ορισμένοι που έχουν είκοσι
χρόνια στην Ολυμπιακή Επιτροπή. Εντάξει, μου είπαν, κάναμε κουβέντα μία εβδομάδα, άντε δύο».
Τι πιθανότητες δίνετε στον εαυτό σας;
«Δεν έχω κάνει γκάλοπ, ξέρω όμως ότι μερικοί άνθρωποι θα με ψηφίσουν. Γίνεται πάντως βρώμικο παιχνίδι
κι εγώ δεν έκανα χρήση της δύναμης και του μέσου που έχω στα χέρια μου, ή άλλων δέκα φίλων που έχω
στα μέσα ενημέρωσης».
Πώς θα χαρακτηρίζατε τον αντίπαλο. Είναι δύσκολος αντίπαλος ο κ. Κούβελος;
«Αντίπαλος... Δεν τον θεωρώ αντίπαλο καν, αλλά έναν άνθρωπο που έχει τη φιλοδοξία να γίνει πρόεδρος
στην Ολυμπιακή Επιτροπή. Αν μετέρχεται αυτά τα μέσα, τον στηρίζει ο υπουργός, ο γραμματέας ή δεν
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ξέρω εγώ ποιος, δικό τους θέμα. Δεν κατέρχομαι σ' αυτό το επίπεδο, πιστεύω στις δημοκρατικές
διαδικασίες, στις αξιοκρατικές. Δεν κάθισα να τον κατηγορήσω για τίποτα, ούτε όταν ήταν αρχηγός της
ολυμπιακής ομάδας. Σε ορισμένα πράγματα τον κάλυψα κιόλας, γιατί άνθρωποι είμαστε, όλοι κάνουμε
λάθη και δεν είναι σωστό να βγαίνει προς τα έξω κάτι δυσφημιστικό για την Ελλάδα. Δεν ρίχνω λάσπη στον
αντίπαλο. Αν έχει τη στήριξη της κυβερνήσεως, με γεια του με χαρά του. Ο αθλητισμός δεν είναι
κομματικός πάντως, δεν πρέπει να είναι».
Θα θέλατε να είχατε τη συναίνεση των δύο μεγάλων κομμάτων; Να ήσασταν οικουμενικός υποψήφιος,
όπως την προηγούμενη φορά;
«Οικουμενικός, μοναδικός, είναι και λίγο δικτατορικό. Συνέβη πριν από τέσσερα χρόνια να είμαι ο μόνος
υποψήφιος, όταν μου το πρότειναν τα κόμματα. Συνάντησα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, πώς σας φαίνεται,
τον ρώτησα. Α, εσένα θέλουμε, μου απάντησε. Μίλησα και με το κυβερνών κόμμα, μου είπε το ίδιο. Και
πήγα. Τώρα, τι θα γίνει αυτή τη φορά, δεν ξέρω. Δεν ζητάω μονοκρατορία. Δεν είναι και υγιές αυτό. Ζητάω
νόμιμη διαδικασία. Οχι να στηρίζει ο άλφα υπουργός τον έναν και τον άλλον».
Υπεύθυνος της καθαρά εκλογικής διαδικασίας, της ανακήρυξης των υποψηφίων, των εκπροσώπων
της νέας ολομέλειας, της ψηφοφορίας έχει οριστεί;
«Τις εκλογές τις διεξάγει, βάσει καταστατικού, ο αρχαιότερος της Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κ. Νικολάου, α'
αντιπρόεδρος της ΔΟΕ. Με τον κ. Νικολάου παρανομία δεν θα υπάρξει. Μετά, έχω τεράστια εμπιστοσύνη
στους άξιους υπαλλήλους και άξιους διευθυντές της ΕΟΕ. Μάλιστα, τον τελευταίο μήνα αποφεύγω να
πηγαίνω στο γραφείο μου, γιατί δεν θέλω να δώσω λαβή για σχόλια, ότι προσπαθώ να επηρεάσω άτομα και
καταστάσεις».
Στα δικαστήρια
Τα αδύνατα σημεία των δύο μονομάχων είναι ο Αγιος Αιμιλιανός για τον Κυριακού και η υπό κατασκευή
εγκατάσταση του γκολφ στον Βόλο, ενόψει των Μεσογειακών Αγώνων του 2013, για τον Κούβελο.
Οποιαδήποτε αναφορά από τα ΜΜΕ για τα δύο αυτά θέματα ο ένας την χρεώνει στον άλλο, στο γενικότερο
πλαίσιο μιας ένθεν και ένθεν καχυποψίας. Τη λύση και στις δύο περιπτώσεις θα δώσουν τα ελληνικά
δικαστήρια. Ο Κυριακού έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για πολεοδομικές παραβάσεις στην εξοχική του
κατοικία στον Αγιο Αιμιλιανό, ενώ το όνομα του Κούβελου ενεπλάκη σε αγοραπωλησία έκτασης, που
προορίζεται για γήπεδα γκολφ.
Θα θέλατε, κύριε πρόεδρε, να αναφερθείτε στην υπόθεσή σας, που αφορά τις παραβάσεις στο σπίτι
σας στον Αγιο Αιμιλιανό;
«Τι να πω; Και αστεία και ντροπές... Δεν τα θεωρώ ηθικά. Οι συνεταίροι και οι φίλοι του Κούβελου
εκμεταλλεύονται το θέμα. Είχα μια ιστορία με τη Δικαιοσύνη, δεν καταδικάστηκα. Η καταδίκη ισχύει στον
ανώτατο βαθμό. Δεν έχω κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να σας πω ότι με την Πολεοδομία όλοι οι Ελληνες κάτι
έχουν κάνει. Οχι. Μου το κάνανε μάλλον, γιατί είναι σε μια περιοχή που πηγαίνω ένα μήνα το καλοκαίρι. Ο
επιστάτης μου εκεί πέρα... Πριν γίνει το δικαστήριο, όταν το ανακάλυψα, τα κατεδάφισα. Δεν υπάρχουν
αυτά. Αλλά εντάξει... Δεν πρόκειται να μεταχειριστώ μεθόδους που μεταχειρίζονται άλλοι».
Ο κ. Κούβελος έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη εναντίον του ΑΝΤΕΝΝΑ για ρεπορτάζ το οποίο
θεώρησε συκοφαντικό γι' αυτόν...
«Βγάλαμε, λέει, στον ΑΝΤΕΝΝΑ, σχετικά με τους Μεσογειακούς Αγώνες του 2013 για τις εγκαταστάσεις
γκολφ. Τι ανέφερε ο ΑΝΤΕΝΝΑ; Αυτά που ελέχθησαν στη Βουλή των Ελλήνων; Από πότε άρχισε η
λογοκρισία; Λογοκρινόμαστε πλέον; Τα λόγια των βουλευτών; Και αυτό το θέμα είναι στη Δικαιοσύνη και
θα δούμε το αποτέλεσμα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα και κανέναν. Εδώ μέσα υπάρχει
αλήθεια και μόνον αλήθεια. Ούτε αβαντάρουμε κανέναν ούτε πνίγουμε κανέναν. Αυτός ο σταθμός ειδικά,
μια και τυχαίνει να είμαι ο πρόεδρός του, λέει μόνο την αλήθεια».
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