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8/9/2006 

Επίσημο πρόγραμμα 
αγώνων 

Επίσημο πρόγραμμα 
αγώνων Χρήσιμες 
πληροφορίες Κατηγορίες  

Διαβάστε Περισσότερα 

8/9/2006 

Μεγάλοι αθλητές στο 
Χανιά Τρίαθλο 

Μια από τις πολλές 
συμμετοχές στον αγώνα 
τριάθλου που θα γίνει στης 
17  

Βρίσκεσται εδώ:  Αρχική » Άρθρα » Αλλαγή σελίδας για το
Αλλαγή σελίδας για το τρίαθλο  

ο κ. Γιώργος Γερόλυμπος 
18 Ιουλ 2006 
 
Μετά από δύο μήνες διαβουλεύσεων, 
αντιπαραθέσεων και νομικών τεχνασμάτων, οι 
πολυαναμενόμενες εκλογές στην ΕΟΤΡΙ που 
ανέδειξαν νέο Δ.Σ. μετά από 10 χρόνια, επιτέλους 
έγιναν. Το απόγευμα της Δευτέρας, 17 Ιουλίου, 
έγινε γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας Τριάθλου, 
όπου τα σωματεία με δικαίωμα ψήφου εξέλεξαν νέο 

διοικητικό συμβούλιο. Οι εκλογές αυτές, καθώς και το αποτέλεσμά 
τους, ήταν αποτέλεσμα μίας μακρόχρονης προσπάθειας και συγκυριών, 
που πλέον δεν θέλουμε να μνημονεύουμε, αφού ο πολυπόθητος εδώ και 
χρόνια στόχος επετεύχθη: Η ΕΟΤΡΙ πλέον διοικείται από νέα πρόσωπα, 
με έναν πρόεδρο που έχει όρεξη και δυνατότητες, και στη θέση κλειδί 
του γενικού γραμματέα έχει μπει ένας παλιός, έντιμος και ανιδιοτελής 
αθλητής.  
 
Ο νέος πρόεδρος της ΕΟΤΡΙ είναι ο κ. Γιώργος Γερόλυμπος, ο οποίος 
δήλωσε πως η ομάδα που έχει συστήσει είναι αποφασισμένη να βγάλει 
το τρίαθλο από το τέλμα στο οποίο βρισκόταν τόσα χρόνια. Στη θέση 
του γενικού γραμματέα εξελέγη ο γνωστός σχεδόν σε όλους τους 
τριαθλητές, Γιάννης Ψαρέλης, ο οποίος πέρα από τη χαρά του για την 
επίτευξη της πολυπόθητης αλλαγής, έδειξε φανερά συγκρατημένος για 
την επόμενη μέρα, αφού υπάρχουν πολλές υπεύθυνες αποφάσεις που 
πρέπει να ληφθούν από τη νέα διοίκηση, και το υπέροχο αλλά ήδη 
ταλαιπωρημένο άθλημα του τριάθλου δεν έχει περιθώρια για άλλα 
λάθη.  
 
Το νέο προεδρείο της ΕΟΤΡΙ είναι:  
 
Πρόεδρος : Γερόλυμπος Γιώργος  
Α’ Αντιπρόεδρος : Γιαννακόπουλος Θάνος  
Β’ Αντιπρόεδρος : Λιακόπουλος Μάριος  
Γενικός Γραμματέας : Ψαρέλης Γιάννης  
Ταμίας : Ζουρντός Γιάννης  
Ειδικός Γραμματέας : Γαρεφαλάκης Εμανουήλ  
Εφορος Υλικού : Πετρίδης Γιάννης  
Αλυτάρχης Αγώνων : Οικονόμου Αλέξανδρος  
 
Ο κ. Γερόλυμπος, μετά το πέρας των εκλογών έκανε κάποιες δηλώσεις 
για τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, μεταξύ των οποίων:  
 
- ορισμός ορκωτών λογιστών για γενικό οικονομικό έλεγχο στα 
πεπραγμένα της ΕΟΤΡΙ, προκειμένου να προσωποποιηθούν οι ευθύνες 
για οικονομικές παραβάσεις των περασμένων ετών.  
 

[ English ]   [ Ελλ

Χορηγοί Πρόγραμμα αγώνων Διαδρομή αγώνα Χανιά Αρχική
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Διαβάστε Περισσότερα 

4/9/2006 

Φως στο φάρο. 

Το Χανιά Τρίαθλο ήταν 
εκεί. Πέμπτη 31 
Αυγούστου έγινε η τελετή 
φωτοδότης του φάρου στο 
Ενετικό λιμάνι Χανίων  

Διαβάστε Περισσότερα 

24/7/2006 

Οριστική η διεξαγωγή 
του πανελληνίου 
πρωταθλήματος στα 
Χανιά  

Τα Χανιά επισκέφθηκε το 
Σαββατοκύριακο ο 
πρόεδρος της ΕΟΤΡΙ κ. 
Γερόλυμπος, όπου και 
έγινε η πρώτη συνάντηση 
με τον αντιδήμαρχο των 
Χανίων κ. Βούρβαχη και 
τον Ανδρέα Μαρκάκη, 
υπεύθυνο της διοργάνωσης 
του αγώνα τριάθλου.  

Διαβάστε Περισσότερα 

18/7/2006 

Αλλαγή σελίδας για το 
τρίαθλο  

Μετά από δύο μήνες 
διαβουλεύσεων, 
αντιπαραθέσεων και 
νομικών τεχνασμάτων, οι 
πολυαναμενόμενες εκλογές 
στην ΕΟΤΡΙ που ανέδειξαν 
νέο Δ.Σ. μετά από 10 
χρόνια, επιτέλους έγιναν. 

Διαβάστε Περισσότερα 

5/7/2006 

Επιτυχές το πρώτο 
enduro τρίαθλο που έγινε 
στο Ρέθυμνο  

Άλλος ένας 
αξιομνημόνευτος αγώνας 

- μεταφορά της έδρας της ομοσπονδίας στο Ολυμπιακό Στάδιο, αφού 
μέχρι τώρα στεγαζόταν σε ακίνητο ιδιώτη, από το οποίο μάλιστα είχε 
εκδιωχθεί  
 
- αναδιάρθρωση προσωπικού, ώστε να ανταποκρίνεται στις 
πραγματικές ανάγκες της Ομοσπονδίας και των ενεργών σωματείων 
της  
 
Επικοινωνήσαμε με τον κ. Γερόλυμπο, ρωτώντας τον πρώτα από όλα 
για το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΕΟΤΡΙ, δηλαδή τα οικονομικά χρέη 
που είχαν δημιουργηθεί επί της προηγούμενης διοίκησης. Ο κ. 
Γερόλυμπος δήλωσε κάθετα, πως, "η νέα διοίκηση ξεκινάει από το 
μηδέν, χωρίς να δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από τα χρέη της 
προηγούμενης διοίκησης, αφού αυτά πρέπει να εξακριβωθούν για το 
πώς προέκυψαν έπειτα από τον οικονομικό έλεγχο. Οι νέοι πόροι που 
θα λάβει η ΕΟΤΡΙ από την ΓΓΑ θα διατεθούν αποκλειστικά στην 
ανάπτυξη του αθλήματος, με τρόπο ορθολογικό και αποδοτικό."  
 
Όσον αφορά τους Ομοσπονδιακούς προπονητές, "αυτοί θα 
παραμείνουν ως έχουν, δηλαδή οι Βασίλης Κρομμύδας και Δημήτρης 
Κασσίμη"ς, αφού, όπως είπε ο κ. Γερόλυμπος, "αποτελούν ένα 
εξαίρετο δυναμικό, το οποίο μάλιστα εργαζόταν εδώ και δύο έτη χωρίς 
τις απολαβές που τους οφείλαν".  
 
Τέλος, σε ερώτησή μας για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ο κ. 
Γερόλυμπος δήλωσε πως "τα Χανιά έχουν απόλυτη προτεραιότητα 
έναντι οποιουδήποτε άλλου για τη διοργάνωσή του", κάτι που μας 
βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, αφού και από την επαφή μας με τον 
Ανδρέα Μαρκάκη στα Χανιά φέτος, αναμένουμε έναν αγώνα που δεν 
έχει προηγούμενο στην Ελλάδα.  
 
Ο νέος γενικός γραμματέας της ΕΟΤΡΙ, Γιάννης Ψαρέλης, πλέον 
αναλαμβάνει ένα πολύ δύσκολο έργο, του οποίου η επιτυχία θα κριθεί 
και από τους συνεργάτες που θα τον πλαισιώσουν. Σύντομα θα πρέπει 
να καταρτιστούν οι επιτροπές που θα καθορίσουν τον τρόπο δόμησης 
και λειτουργίας του αγωνιστικού τομέα του τριάθλου, κάτι που έπασχε 
και δημιουργούσε παράπονα εδώ και χρόνια.  
 
Αυτό που ευχόμαστε σαν 3athlon.gr, είναι οποιεσδήποτε αποφάσεις 
ληφθούν για τον τρόπο αντιμετώπισης των αθλητών, οι οποίοι είναι 
αυτοί που τελικά πληρώνουν για όλα, να προκύψουν μετά από συλλογή 
επιθυμιών και γνωμών από ΟΛΑ τα σωματεία που έχουν αθλητές, 
καθώς και από τους αθλητές. Αυτό που βιώναμε τόσα χρόνια και μας 
εξόργιζε ήταν πως δεν ακουγόντουσαν οι φωνές των αθλητών, και θα 
είναι λυπηρό εάν αυτό εξακολουθήσει να ισχύει. Σαφώς δεν 
περιμένουμε μία ΕΟΤΡΙ που θα περιμένει τη συμφωνία όλων για να 
προχωρήσει σε ενέργειες (όπου λαλούν πολλοί κοκόροι αργεί να 
ξημερώσει), αλλά σίγουρα θα θέλαμε μία Ομοσπονδία με αυτιά και 
κατανόηση.  
 
Με την αλλαγή αυτή της διοίκησης, που τόσο παλέψαμε και σαν 
3athlon.gr για να επιτευχθεί, δηλώνουμε και στους φίλους μας πως 
πλέον αφήνουμε με χαρά την ενασχόληση με τα διοικητικά θέματα, και 
επανερχόμαστε στην ουσία του τριάθλου: τους αγώνες και την 
προπόνηση. Λυπούμαστε εάν σε κάποιους μεταδώσαμε μιζέρια όταν 
έμπαιναν στο site για να μάθουν αγωνιστικά νέα και έβλεπαν 
αντιπαραθέσεις και διοικητικά θέματα, αλλά δυστυχώς στην φάση 
αυτή, εάν δεν λυνόταν το διοικητικό, το τρίαθλο θα πέθαινε. Τέλος 
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έγινε αυτό το 
σαββατοκύριακο, τόσο 
λόγω του Ρεθύμνου, το 
οποίο διοργάνωσε τον 
πρώτο αγώνα τριάθλου 
στην ιστορία του, όσο και 
λόγω του ότι ήταν η πρώτη 
φορά που έγινε αγώνας 
enduro τριάθλου στην 
Ελλάδα 

Διαβάστε Περισσότερα 

29/6/2006 

Η προκύρηξη του αγώνα 
στο Ρέθυμνο  

Ο διοργανωτής του αγώνα 
του Ρεθύμνου Χρήστος 
Ανεσιάδης ανακοίνωσε τις 
αποστάσεις του αγώνα 
Τριάθλου (4ος αγώνας του 
Πανελληνίου Κυπέλλου 
2006) ο οποίος θα 
διεξαχθεί στο Ρέθυμνο την 
Κυριακή 2 Ιουλίου 2006. 

Διαβάστε Περισσότερα 

29/6/2006 

Προετοιμασία για τον 2ο 
Ετήσιο Αγώνα Τριάθλου  

Ο Δήμος Χανίων θα ήθελε 
να σας προσκαλέσει σε 
συνέντευξη τύπου την 
Παρασκευή 30 Ιουνίου 
2006 και ώρα 13:30 στο 
Δημαρχείο.... 

Διαβάστε Περισσότερα 

λοιπόν τα διοικητικά, εκτός βέβαια και αν η νέα διοίκηση προκύψει 
κατώτερη των περιστάσεων, οπότε θα πρέπει πάλι να υποστηρίξουμε το 
άθλημα.  
 
Ας ξεχάσουμε λοιπόν όλοι τη γκρίνια και τη μιζέρια, και ας χαρούμε τη 
νέα μέρα που ξημερώνει για το τρίαθλο.  
 
Αλήθεια…τι είναι τελικά το τρίαθλο που τόσο αγαπάμε;  

Χορηγοί 
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