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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 01.02.2009

Το κέρλινγκ για λίγους, η Ομοσπονδία του και η ΕΟΕ...
Ν. Α. Κωνσταντοπουλος
Το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού κρέμεται από τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Κέρλινγκ
(ΕΟΚΕ) στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ). Κι αν νομίζετε ότι τρελαθήκαμε, θα σας πούμε,
όχι, άλλοι είναι οι τρελοί. Αυτοί που, για λόγους ιδιοτελείς, προσπαθούν να μας πείσουν ότι στην
Ελλάδα, η οποία δεν διαθέτει καν κατάλληλο παγοδρόμιο για αγώνες κέρλινγκ, καλλιεργείται αυτό το,
όντως, άκρως εγκεφαλικό άθλημα. Το ότι το 2ο πανελλήνιο πρωτάθλημα διεξήχθη στην Βουλγαρία,
ουδεμία σημασία έχει. Οπως και το ότι την ομοσπονδία απαρτίζουν σωματεία που καλλιεργούν
αποκλειστικά αθλήματα πάγου, όπως, άλλωστε, δηλώνουν τα ονόματά τους: ΑΣ Σότοκαν
Ξυλοκάστρου, ΑΣ Καράτε «Λέοντες Ν. Σμύρνης», ΑΣΚ «Άφθαρτος Μαχητής», ΑΣΚ Μοσχάτου, ΑΓΣ
Σο-κου-καν, ΣΕΚ Γουάντο Ρίου, ΣΕΚ Τζαπάν Μπούντο, ΑΣΚ «H Καρδιά του Πολεμιστή», ΑΓΣ ΣοΤο
Καν, ΑΣ Σωματικής Διάπλασης «O Ανταίος», AK Διοίκησης και Οργάνωσης Καράτε «O Άγιος
Ανδρέας», ΣΕΚ Γουαντοκάν, ΣΕΚ «Το Σπίτι των Πρωταθλητών», Ιντερνάσιοναλ Καράτε Γκότζουρύου «Ελλάς» κ. ο. κ.
Σε λίγες ημέρες θα διενεργηθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου προέδρου της ΕΟΕ. Αν και
ώς την ώρα που γραφόταν το κείμενο αυτό επίσημα δεν είχε ανακοινωθεί ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι,
όλα έδειχναν πως τη θέση θα διεκδικήσουν ο νυν πρόεδρος Μίνως Κυριακού και ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Ιππασίας Ισίδωρος Κούβελος. Ως φαίνεται, την παρουσία εκπροσώπου του κέρλινγκ
στην ΕΟΕ ευνοεί ο κ. Κυριακού. Μπορεί, όμως, η ΕΟΚΕ να εκπροσωπηθεί στην ΕΟΕ; Μέλη της
Ολυμπιακής Επιτροπής υποστηρίζουν ότι δεν έχει αναγνωρισθεί από την ΕΟΕ. «Αν έχει, με ποια
απόφαση έγινε;», ρωτούν.
Αν ισχύει το ότι ο κ. Κυριακού θέλει την ΕΟΚΕ στην ΕΟΕ, τίθεται ένα ηθικό ζήτημα. Οταν στα τέλη
του 2004 κατεβλήθη προσπάθεια από τον τότε υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Ορφανό να χωριστεί η
ΕΟ Παγοδρομιών σε πέντε ομοσπονδίες για να ελεγχθεί ευκολότερα από τη Νέα Δημοκρατία η ΕΟΕ, ο
Μίνως Κυριακού ήταν ανάμεσα σε αυτούς που αντέδρασαν έντονα, με συνέπεια τη μη αναγνώριση, εκ
μέρους της ΕΟΕ, των ομοσπονδιών χόκεϊ σε πάγο, κέρλινγκ, λουτζ και μπόμπσλεϊ / σκέλετον, οπότε ο
κ. Ορφανός επέστρεψε τις ομοσπονδίες στην ΕΟΠ. Τώρα, γιατί ο κ. Κυριακού φαίνεται να την
αποδέχεται;

