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Τα τελευταία χρόνια σε πανελλαδικό 
επίπεδο παρατηρείται πλούσια 
αθλητική δραστηριότητα αγώνων 
Τριάθλου μέσω ιδιωτικών εταιριών σε 
συνέργειες με Δήμους και 
Περιφέρειες της χώρας. 

 Γράφει ο Αντώνης 
Αντωνόπουλος 

 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου (Ολυμπιακό άθλημα) Γιώργος 

Γερόλυμπος περιγράφει στην Sportday πως έγινε η αρπαγή της ομοσπονδίας για 
πολιτικούς λόγους όπως επισημαίνει τα τελευταία χρόνια και καταγγέλλει την σωρεία 

παράνομων πράξεων που ακολούθησαν. 

-Διεξάγονται αγώνες ανά την Ελλάδα Τριάθλου με την ομοσπονδία απούσα, γιατί; 

«Το Ολυμπιακό άθλημα του Τριάθλου από το 1996 είναι αναγνωρισμένο στη χώρα μας. Στην 
Αθήνα είναι η έδρα και της μεσογειακής ομοσπονδίας της οποίας έχω την τιμή να είμαι 
πρόεδρος. Το 2016 με ωμη πολιτική παρέμβαση (Κοντονή-Συναδινός) έγινε άρση αθλητικής 
αναγνώρισης της ομοσπονδίας με το αιτιολογικό ότι δεν έχει ως ομοσπονδία τους 
απαιτούμενους συλλόγους εκ του αθλητικού νόμου(Απαιτούνται 20 σωματεία) με την ανάλογη 
αθλητική δραστηριότητα. 

Προσφύγαμε στο δικαστήριο και αποδείξαμε ότι τα σωματεία υπάρχουν και 
δραστηριοποιούνται στο άθλημα. Πήραμε μάλιστα και προσωρινή διαταγή για επαναφορά της 
αθλητικής αναγνώρισης από την ΓΓΑ της ομοσπονδίας .Δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο και σε 
δεύτερο χρόνο συνέχισαν με την άρση αθλητικής αναγνώρισης των σωματείων γιατί δεν 
προσκόμισαν τα φύλλα αγώνος στην ΓΓΑ για να αποδείξουν την δραστηριότητα τους. Τα 
φύλλα αγώνος δεν τα έχουν τα σωματεία αλλά η ομοσπονδία. Τα δε φύλλα αγώνος η ελληνική 
ομοσπονδία Τριάθλου τα έχει προσκομίσει με πρωτόκολλο από το 2015 στην τότε αθλητική 
ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΑ. Και συνέχισαν τις μη νόμιμες ενέργειες με την 
υπαγωγή του Τριάθλου στο μοντέρνο πένταθλο με το οποίο δεν έχει καμιά σχέση έχοντας εξ 
αρχής αδυναμία διεξαγωγής αγώνων και ανάπτυξης του αθλήματος. Όπως αντιλαμβάνεται ο 
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κάθε ένας αυτοί που βλάπτονται κυρίως είναι αθλητές και αθλήτριες που υπέβαλαν μήνυση 
κατά παντός υπευθύνου». 

-Η Ομοσπονδία Πεντάθλου αδυνατεί να αναπτύξει το Τρίαθλο; 

«Η Ομοσπονδία Πεντάθλου που για πολιτικούς λόγους επιλέχτηκε να της εκχωρηθεί το 
Τρίαθλο δεν έχει ειδική αθλητική αναγνώριση όπως απαιτεί ο νόμος για την διεξαγωγή 
αγώνων του αθλήματος». 

-Η Ομοσπονδία Πεντάθλου έχει δικαίωμα εκχώρησης διεξαγωγής αγώνων σε ιδιωτικές 

εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα; 

«Η ομοσπονδία Πεντάθλου από την στιγμή που δεν έχει αθλητική αναγνώριση για το Τρίαθλο 
παρανόμως εκχωρεί το δικαίωμα διεξαγωγής αγώνων σε Ιδιωτικές εταιρίες. Η ομοσπονδία 
Πεντάθλου δεν διαθέτει την τεχνογνωσία ,δεν έχει πιστοποιημενους κριτές ,δεν έχει υποδομή 
,δεν έχει πολλά πράγματα για να διοργανώσει πρωτάθλημα. Για αυτό παράνομα εκχώρησε το 
δικαίωμα διεξαγωγής αγώνων Τριάθλου σε ιδιωτικές εταιρίες». 

-Και τι κάνατε εσείς ως Ομοσπονδία για την παράνομη εκχώρηση στις ιδιωτικές εταιρίες; 

«Εμείς ως Ομοσπονδία Τριάθλου ήμαστε κάτοχοι του Εθνικού σήματος Τρίαθλον, Δίαθλον 
,Aquathlon και Μulti-sports.Τα αθλήματα υπό την σκέπη της παγκόσμιας ομοσπονδίας 
δηλαδή. Έχουν διεξαχθεί και διεξάγονται εκατοντάδες αγώνες των αθλημάτων αυτών με την 
χρησιμοποίηση των εθνικών σημάτων για εμπορικούς σκοπούς παρανόμως από τις Ιδιωτικές 
εταιρίες. Για αυτό έχουμε ως ομοσπονδία προσφύγει νομικά με αγωγές κατά της Ομοσπονδίας 
Πεντάθλου που παρανόμως εκχώρησε το δικαίωμα αλλά και κατά των εταιριών που κάνουν 
κατ συρροή επίσης παρανόμως χρήση των εθνικών σημάτων των αθλημάτων που ανήκουν 
στην Ομοσπονδία μας». 

-Στους Ολυμπιακούς στο Τόκιο του χρόνου θα εκπροσωπηθεί το Τρίαθλο από την Ελλάδα; 

«Πως θα εκπροσωπηθεί; Εδώ έγινε πόλεμος και παρέμβαση της Μεσογειακής και παγκόσμιας 
ομοσπονδίας του αθλήματος για να αγωνιστούν οι έλληνες αθλητές Τριάθλου που είχαν το 
δικαίωμα και να μην αγωνιστούν οι «αθλητές» που εμφάνιζε η ομοσπονδία Πεντάθλου του κ. 
Πανταζίδη που είναι άγνωστοι στην διεθνή ομοσπονδία Τριάθλου». 

-Είχε έρθει στην Αθήνα και η πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για αυτό το θέμα; 

«Βεβαίως η κ. Μαρισόλ Κασάντο μέλος της Δ.Ο.Ε (Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή) ήρθε τον 
περασμένο Μάρτιο και συνάντησε τον τότε Υφυπουργό αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη και 
όπως μας είπε δεσμεύτηκε απέναντι της εντός τριών ημερών !!!, να επαναφέρει την ειδική 
αθλητική αναγνώριση του αθλήματος στην ελληνική ομοσπονδία Τριάθλου. Η δέσμευση 
χάθηκε στους διαδρόμους .Να θυμίσω ότι έγινε για το θέμα και παρέμβαση της ΔΟΕ με 
επιστολή και στον κ. Βασιλειάδη και στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή». 

-Ο νυν Υφυπουργός αθλητισμού κ. Αυγενάκης είναι ενήμερος της κατάστασης; 

«Εγώ κατέθεσα ένα φάκελο με 206 σελίδες με την δραστηριότητα της ομοσπονδίας και όλη την 
αλληλογραφία καθώς και την επιστολή της ΔΟΕ που ζητά άμεσα την αυτονόμηση των 
αθλημάτων. Ο κ. Αυγενάκης ενημερώθηκε πλήρως και αναμένουμε άμεσα τις εκ του νόμου 
προβλεπόμενες ενέργειες του. Εμείς ως Τρίαθλο ζητάμε την επαναφορά του αθλήματος στην 
νομιμότητα. Να δοθεί άμεσα τέλος στις παρανομίες και να επανέλθει το άθλημα στην αθλητική 
του δραστηριότητα μακριά από οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση». 

 


