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Οι δικαστές υποπτεύονται εξαγορά ψήφων 

«Βόμβα» από Le Monde: Δωροδοκία στην ανάθεση 

των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο 
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Η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι μια εταιρεία που είχε στενούς δεσμούς με έναν πλούσιο 

βραζιλιάνο επιχειρηματία κατέθεσε, τρεις ημέρες πριν από την εκλογή της διοργανώτριας 

πόλης, 1.5 εκατ. δολάρια στον γιο του Λαμίν Ντιάκ, τότε προέδρου της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Αθλητισμού 

Η γαλλική εφημερίδα «Le Monde» 

αποκαλύπτει στοιχεία σχετικά με τις 

υποψίες για διαφθορά στην υπόθεση 

της ανάθεσης των Ολυμπιακών 

Αγώνων του 2016 στο Ρίο ντε Ζανέιρο. 

  

Τρεις ημέρες πριν από την ανάθεση των 

Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο ντε 

Ζανέιρο, στις 2 Οκτωβρίου 2009, ένας 

βραζιλιάνος επιχειρηματίας κατέθεσε 

1,5 εκατ. δολάρια στον γιο ενός μέλους 

της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. 

 

Θλιβερή σαπουνόπερα. Υπήρχαν κατ' 

αρχήν τα επαναλαμβανόμενα σκάνδαλα 

περί δωροδοκιών σχετικά με την 

κατασκευή των σταδίων. Στη συνέχεια, 

το άδοξο επεισόδιο με κάποια έγκυο σε προχωρημένη κατάσταση, μερικούς μόνο μήνες μετά τη μεγάλη 

γιορτή των Ολυμπιακών, στο μυθικό Μαρακανά. Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, άλλη μία καταιγίδα 

έρχεται να προστεθεί στην υπόθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο. 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η γαλλική Le Monde στην ιστοσελίδα της, η γαλλική δικαιοσύνη 

διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία που εγείρουν ερωτηματικά για την ακεραιότητα της διαδικασίες ανάθεσης 

των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016. Το Ρίο εξαπάτησε. 

 

Η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι μια εταιρεία που είχε στενούς δεσμούς με έναν πλούσιο βραζιλιάνο 

επιχειρηματία κατέθεσε στις 29 Σεπτεμβρίου 2009, τρεις ημέρες πριν από την εκλογή της διοργανώτριας 

πόλης, 1.5 εκατ. δολάρια στον γιο του Λαμίν Ντιάκ (Lamine Diack), τότε προέδρου της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Αθλητισμού (IAAF), της μεγαλύτερης ομοσπονδίας του Ολυμπισμού, και μέλους της 

Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ). 

«Ναι μπορούμε! » 
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Οι δικαστές υποπτεύονται ότι έγιναν κάποιοι χειρισμοί για την εξαγορά ψήφων από τα μέλη της ΔΟΕ 

προκειμένου να εκλέξουν το Ρίο ως πόλη διοργανώτρια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήδη από τον Δεκέμβριο 

του 2015 έχει ξεκινήσει στη Γαλλία προκαταρκτική έρευνα από τον γενικό εισαγγελέα, ο οποίος ερευνούσε 

για μερικούς μήνες το ενδεχόμενο διαφθοράς στην ηγεσία της IAAF. 

 

Για να καταλάβουμε την υπόθεση, είναι αναγκαία μια αναδρομή στο παρελθόν. 
 

Στις 2 Οκτωβρίου του 2009 ο Μπαράκ Ομπάμα πραγματοποιεί επίσκεψη-εξπρές στην Κοπεγχάγη. Την ίδια 

ημέρα, η ΔΟΕ πρέπει να αποφασίσει ποια πόλη θα διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2016. Ο 

πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μετέβη στη Δανία για να εκφωνήσει ομιλία «ως περήφανος κάτοικος 

της πόλης του Σικάγο» ενώπιον των μελών της ΔΟΕ που παρίστανται στο συνέδριο. 

 

Αλίμονο, ούτε η παρουσία του ίδιου του αμερικανού προέδρου, ούτε εκείνης της συζύγου του Μισέλ, δεν 

ήταν αρκετή για να εξασφαλίσουν τη νίκη της αμερικανικής υποψηφιότητας για την διοργάνωση των ΟΑ. 

Λίγες ώρες αργότερα, το Σικάγο, τέταρτο στη σειρά του πρώτου γύρου, έρχεται σχεδόν τελευταίο. 

 

Μεταξύ των τεσσάρων υποψήφιων πόλεων, η μάχη αποδεικνύεται σκληρή.  

Βεβαίως, η Μαδρίτη κέρδισε την πρώτη ψηφοφορία με 28 ψήφους έναντι 26 του Ρίο, 

22 του Τόκιο και 18 του Σικάγο.  

Η δυναμική όμως άλλαξε στον δεύτερο γύρο υπέρ του Ρίο.  

Στον τρίτο και τελευταίο γύρο, μετά την αποχώρηση του Τόκιο, το Ρίο παίρνει τη 

ρεβάνς από τη Μαδρίτη με 66 ψήφους έναντι 32. 
 

Έτσι, ερχόμενοι στη Κοπεγχάγη οι Λούλα και Πελέ μπόρεσαν να γιορτάσουν την ανάληψη από την πόλη 

τους της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016. Δυστυχώς όμως, τώρα που έσβησαν τα φώτα 

και τελείωσαν οι φιέστες, τον λόγο παίρνει η Δικαιοσύνη. 
 


