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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 28.01.2009

Η ομοσπονδία κέρλινγκ ζητεί θέση στην ΕΟΕ
Ν. Α. Κωνσταντόπουλος
Να που μας προέκυψε ξανά θέμα ομοσπονδίας κέρλινγκ. Καλείται, μάλιστα, στην ολομέλεια
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), για να ψηφίσει για την ανάδειξη του προέδρου
της και της σύνθεσής της. Το αρχαιότερο μέλος της, Λάμπης Νικολάου, της έστειλε τα σχετικά
έγγραφα, διότι, όπως μας είπε, τα χαρτιά που έχει στα χέρια του τη νομιμοποιούν. Διευκρίνισε,
πάντως, ότι περιμένει γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΕΟΕ. Το να συζητούμε,
βεβαίως, για ομοσπονδία κέρλινγκ στην Ελλάδα, όπου, ουσιαστικά, δεν υπάρχουν παγοδρόμιο,
δραστηριότητα και σύλλογοι, είναι γελοίο. Έχουν διεξαχθεί, πάντως, δύο πρωταθλήματα, το
δεύτερο πρόσφατα στη Βουλγαρία. Κι εδώ τίθεται ένα ζήτημα: Τα σωματεία, που πήγαν εκεί,
είχαν πάρει την έγκριση της ΓΓΑ, όπως προβλέπεται στον νόμο 2725/99 (άρθρο 26, παράγραφος
6); Ένα άλλο ζήτημα είναι το αν η ομοσπονδία έχει αναγνωρισθεί από την ΕΟΕ. Αν ναι, με ποια
απόφαση;
Θ' αναρωτηθείτε πιθανότατα: Αφού γράφουμε ότι, ουσιαστικά, δεν υφίστανται δραστηριότητα
και σύλλογοι, ποιοι πήραν μέρος στο πρωτάθλημα; Αθλητές του καράτε, από σωματεία που
καλλιεργούν το συγκεκριμένο άθλημα. Ας πούμε ΑΣ Καράτε «Οι Λέοντες Νέας Σμύρνης», ΑΣ
Καράτε «Άφθαρτος Μαχητής», ΑΣ Καράτε Μοσχάτου κ. ο. κ. Η παρούσα ομοσπονδία ιδρύθηκε
το 2001 από συλλόγους του καράτε, εγκρίθηκε από το αρμόδιο πρωτοδικείο, όμως, δεν
αναγνωρίστηκε από την πολιτική ηγεσία του αθλητισμού, διότι το άθλημα ανήκε στην ΕΟ
Παγοδρομιών. Στα τέλη του 2004 κατεβλήθη προσπάθεια από τον τότε υφυπουργό Αθλητισμού,
Γιώργο Ορφανό, να χωριστεί η ΕΟΠ σε πέντε ομοσπονδίες, μία εκ των οποίων θα ήταν του
κέρλινγκ, με στόχο να ελεγχθεί ευκολότερα από τη Νέα Δημοκρατία η ΕΟΕ. Η έντονη
αντίδραση πολλών (ανάμεσά τους ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Μίνως Κυριακού, και ο πρώην
πρόεδρος, Λάμπης Νικολάου, που προσέφυγε στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή) υποχρέωσε τον
κ. Ορφανό να επιστρέψει τις ομοσπονδίες στην ΕΟΠ, αφού ανακάλεσε την άδειά τους. Αυτή του
κέρλινγκ, όμως, έμεινε ανεξάρτητη. Ποια, όμως; Του 2005 ή του 2001; Η δεύτερη. Λέγεται ότι
έγινε εκ λάθους. Όταν, δηλαδή, ο υφυπουργός υπέγραψε την αναγνώριση των τεσσάρων
ομοσπονδιών, από λάθος πήρε τον φάκελο εκείνης του 2001 κι έβαλε την υπογραφή του. Χωρίς
να δει πού τη βάζει…

