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* Κρίσιμα θέματα έχει να αντιμετωπίσει την επόμενη 
τετραετία η νέα ολομέλεια της ΕΟΕ 

Οι ανοιχτές πληγές της Ολυμπιακής Επιτροπής 

Η οικονομική δυσπραγία, τα προβλήματα προετοιμασίας των αθλητών εν όψει του 
2004 και η έλλειψη προσωπικού 
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Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 

του 2004 στην Αθήνα ασφαλώς έδωσε 

μεγάλο ενδιαφέρον στις διαδικασίες 

συγκρότησης της ολομέλειας και εκλογής 

του προεδρείου της Ελληνικής 

Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ). Και αυτό 

γιατί τις τελευταίες δεκαετίες στο 

νεοκλασικό κτίριο της οδού Καψάλη, 

όπου ήταν η έδρα της, «δεν κουνιόταν 

φύλλο». Και καλά ως τη δεκαετία του '60, 

που προήδρευε μέλος της βασιλικής 

οικογένειας, ήταν κάτι το φυσιολογικό. 

Στη συνέχεια όμως αυτή η ατμόσφαιρα 

είχε γίνει μόνιμη κατάσταση, πολύ 

δυσάρεστη για τον αθλητισμό. Κάποιες κινήσεις για να ταρακουνηθούν τα πράγματα δεν 

έδωσαν αποτέλεσμα, αποδείχθηκαν πομφόλυγες. Το σκηνικό άλλαξε στη διάρκεια των 

προετοιμασιών για την ολομέλεια της τετραετίας 2001-2005. Η ΕΟΕ πέρασε στο 

καταστατικό της παραμονές των βουλευτικών εκλογών του 2000 διατάξεις που 

καταγγέλθηκαν ως φωτογραφικές με συνέπεια να γίνουν πολλές ενέργειες για την 

κατάργησή τους, χωρίς αποτέλεσμα. Κάποιοι είχαν βεβαίως καταλάβει εγκαίρως τα πόστα 

σε νέες και ιστορικές ομοσπονδίες, κάποιοι άλλοι ανακάλυψαν το παντελώς άγνωστο στην 

Ελλάδα άθλημα του Κέρλινγκ και σε μια νύχτα εξευτέλισαν όλους εκείνους που μιλάνε για 

γραφειοκρατία και βραδυκίνητη Δικαιοσύνη. Το παρασκήνιο ήταν μεγάλο, τα συντροφικά 

μαχαιρώματα πολλαπλά. Κάπου υπήρξαν και βαρβαρότητες, ενώ σε μια ομοσπονδία 

μπλοκάρισαν, εντελώς άδικα, την εκλογή της μοναδικής «κοινής θνητής» που θα έμπαινε 

στην ΕΟΕ, γιατί δεν είχαν μείνει ευχαριστημένοι με την πολιτική συμπεριφορά του... 

συζύγου της. Πρόκειται για την περίπτωση της προέδρου του σόφτμπολ κυρίας Ξένιας 

Γερονικόλα-Τράπαλη, η οποία πάντως λίγες ημέρες αργότερα εκλεγόταν αντιπρόεδρος της 

ευρωπαϊκής ομοσπονδίας γιατί οι ξένοι εξετίμησαν το έργο της.  
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Γενικώς δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η καρέκλα του νεόδμητου και αξίας 1,6 δισ. δρχ. κτιρίου της 

ΕΟΕ στο Χαλάνδρι, το οποίο εγκαινιάστηκε με μεγαλοπρέπεια πριν από δύο χρόνια παρουσία του 

πρωθυπουργού κ. Κώστα Σημίτη και του προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) κ. 

Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ, κοστίζει πολλά.  

Αλλά συμβαίνει αυτό όταν οι παρεμβάσεις της ΕΟΕ στο αθλητικό κίνημα είναι μηδαμινές, όταν στην 

Οργανωτική Επιτροπή «Αθήνα 2004» είναι ωσεί παρούσα και όταν ακόμη και ο πρόεδρος των 

Ολυμπιακών Επιτροπών της Ευρώπης και επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής για το 2004 δρ 

Ζακ Ρογκ αποφεύγει να κάνει επίσκεψη, εθιμοτυπική έστω, στο κτίριο του Χαλανδρίου, ακόμη και 

όταν περνάει απ' έξω πηγαίνοντας στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας μπάσκετ κ. 

Γιώργος Βασιλακόπουλος αρνήθηκε να παραστεί στην πρώτη συνεδρίαση καταγγέλλοντας ότι «δεν 

παίζει κανένα ρόλο», ενώ ένα από τα μέλη της προηγούμενης ολομέλειας, ο εκ ποδηλασίας 

προερχόμενος κ. Κώστας Καραμπέτσος, αναφέρεται σε «τέσσερα χαμένα χρόνια».  

Η επόμενη ημέρα για τους 28 εκπροσώπους των ομοσπονδιών που μετέχουν στους θερινούς 

Ολυμπιακούς Αγώνες, τον μοναδικό εκπρόσωπο των χειμερινών (της χιονοδρομίας), τα δύο μέλη της 

ΔΟΕ και τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Επικρατείας, που παρέμεινε και με το νέο καταστατικό  

σε αντίθεση με τον διευθυντή Φυσικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας, που κόπηκε αναιτιολόγητα , 

είναι δύσκολη. Υπάρχουν μπροστά τους πέντε μεγάλα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν. 

Προηγουμένως θα περάσουν από κάποια εσωτερικά εμπόδια που έχουν να κάνουν με την εκλογή των 

μελών των επιτροπών και των τεσσάρων αριστίνδην μελών, δηλαδή των δύο αθλητών και των δύο 

προσωπικοτήτων που για πρώτη φορά μετέχουν στην ολομέλεια. Η κρίσιμη συνεδρίαση έχει οριστεί 

για την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου.  

Αθλητές: Ο πρόεδρος της ΕΟΕ κ. Λάμπης Νικολάου, ο οποίος εξελέγη εύκολα για τέταρτη θητεία, 

στις πρώτες δηλώσεις του ανέφερε ότι κορυφαία προτεραιότητα της ολομέλειας είναι η επιτυχημένη 

εμφάνιση των αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Αλλά η ΕΟΕ καθυστέρησε, λόγω των 

εκλογών, το πρόγραμμα ολυμπιακής προετοιμασίας και κανένας δεν γνωρίζει πόσα χρήματα θα 

διατεθούν, λίγους μάλιστα μήνες πριν από τους Μεσογειακούς Αγώνες του Σεπτεμβρίου, που θα 

διεξαχθούν στην Τύνιδα και στους οποίους θα συμμετάσχουμε με αποστολή-μαμούθ. Υπολογίζεται ότι 

θα ταξιδέψουν στη Βόρεια Αφρική περισσότεροι από 450 αθλητές σε 22 αθλήματα. Και όλο το βάρος 

έχει πέσει στις πλάτες τού  έμπειρου είναι η αλήθεια  τεχνικού συμβούλου κ. Νάσου Ιατρίδη, αφού ο 

στενός συνεργάτης του, εδώ και 12 χρόνια, κ. Μανώλης Κοτσολάκης έχει γίνει διευθυντής 

Αθλητισμού στη ΓΓΑ. Βεβαίως την ευθύνη της προετοιμασίας των αθλητών έχουν οι ομοσπονδίες, 

αλλά η ΕΟΕ συντονίζει το παιχνίδι.  

Ολυμπιακή Παιδεία: Ενας από τους σκοπούς της ΕΟΕ είναι η διάδοση της ολυμπιακής παιδείας, που 

λόγω της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα καθίσταται αναγκαία. Το έργο αυτό στην 

Ελλάδα έχει αναλάβει τα τελευταία τέσσερα χρόνια το Ιδρυμα Ολυμπιακής Παιδείας, το οποίο 

λειτουργεί χάρη στο πάθος για τον ολυμπισμό του αεικίνητου πρώην προέδρου της ΕΟΕ κ. Νίνου 

Τζίκα. Ενα ίδρυμα που η ΕΟΕ για μεγάλο διάστημα «δεν ήθελε να το βλέπει στα μάτια της». Η 

απόφαση της ολομέλειας για την ίδρυση Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας η οποία θα αναλάβει την 

υπόθεση της ολυμπιακής παιδείας είναι δεδομένη. Και μάλιστα έχει καθυστερήσει πολύ, όταν ήδη 

λειτουργούν σε περισσότερες από 100 χώρες Εθνικές Ακαδημίες. Βεβαίως υπάρχει από το 1960 στην 

Ολυμπία η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, αλλά ο ρόλος της είναι διαφορετικός. Εξάλλου μετά την 
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αναβάθμιση που έδωσε από το 1993 στη Λωζάννη, ο κ. Σάμαρανκ ο ρόλος της Ολυμπίας έχει 

περιοριστεί και δεν είμαστε βέβαιοι ότι η ΕΟΕ θέλει  και μπορεί  να ανατρέψει αυτή την υπόθεση.  

Εγκαταστάσεις: Η ΕΟΕ εκτός από τα γραφεία του Χαλανδρίου, στη στροφή για το Ολυμπιακό Στάδιο, 

έχει την ευθύνη λειτουργίας του Παναθηναϊκού Σταδίου, του Σταδίου Καραϊσκάκη, του Ολυμπιακού 

Κολυμβητηρίου και βεβαίως των καταπληκτικών εγκαταστάσεων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας 

στην Ολυμπία, όπου κάθε χρόνο από τον Απρίλιο ως τον Οκτώβριο διεξάγονται δεκάδες διεθνείς και 

εθνικές εκδηλώσεις. Εδώ και 40 χρόνια ξεχωρίζει η ετήσια σύνοδος για νέους, που έρχονται από 100 

και πλέον χώρες. Η επίσημη τελετή έναρξης γίνεται στον λόφο της Πνύκας, κάτω από την Ακρόπολη, 

παρουσία του κ. Σάμαρανκ. Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, επειδή ήθελε για τελευταία φορά να είναι παρών και 

εφέτος, παρεκάλεσε τον πρόεδρο της ΔΟΑ κ. Νίκο Φιλάρετο να ορίσει τη σύνοδο του 2001 τον 

Ιούνιο, έναν μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του. Το πρόβλημα που έχει η ΕΟΕ για τη λειτουργία 

όλων αυτών των εγκαταστάσεων ακούει στο όνομα «προσωπικό». «Τα τελευταία χρόνια έχουν 

αποχωρήσει 80 έμπειροι υπάλληλοι» λέει με παράπονο η διευθύντρια των γραφείων κυρία Ρουμπίνη 

Μπλατσή. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στην περιοχή του Ζαππείου είναι 

ανοιχτό λόγω της βοήθειας που έχει από το προσωπικό του Σταδίου Καραϊσκάκη, στο οποίο έχουν 

αρχίσει έργα. Για συντήρηση, ας μη γίνεται λόγος. Η περίπτωση του Σταδίου Καραϊσκάκη λέει πολλά.  

Οικονομικά: Τα οικονομικά της ΕΟΕ, λόγω της κατασκευής του κτιρίου, δεν ήταν καλά. Ηλθε όμως την 

1η Ιανουαρίου και η κατάργηση του ποσοστού 3% από το Προ-Πο και μεγάλωσε το πρόβλημα. Η 

προηγούμενη ολομέλεια έχει στείλει τον προϋπολογισμό του 2001, ύψους 3,6 δισ. δρχ. Με αυτά τα 

χρήματα εκτός των ανελαστικών δαπανών πρέπει να καλυφθούν οι μεγάλες αποστολές των 

Μεσογειακών Αγώνων της Τύνιδας καθώς και των Ολυμπιακών Ημερών Νεότητας, τόσο χειμερινών 

όσο και θερινών αθλημάτων. Στον προϋπολογισμό δεν συμπεριλαμβάνονται τα χρήματα της 

Ολυμπιακής Προετοιμασίας, που υπολογίζονται για το 2001 σε 3 δισ. δρχ. Βεβαίως η ΕΟΕ μπορεί να 

υπολογίζει ως το 2004 ένα μεγάλο ποσό από την Οργανωτική Επιτροπή «Αθήνα 2004» ως ποσοστό 

από το χορηγικό πρόγραμμα, ενώ σύντομα θα αναζητήσει έσοδα και από την επιτροπή μάρκετινγκ, 

την οποία είχε λειτουργήσει με πολύ καλά αποτελέσματα πριν από οκτώ χρόνια ο κ. Μάρτον 

Σίμιτσεκ, αντιπρόεδρος τότε της ΕΟΕ, αλλά από το 1996 και μετά υπολειτουργούσε. Η ΕΟΕ «έβγαζε» 

από τις χορηγίες μόνο τα αθλητικά και πολιτικά κοστούμια των εθνικών ομάδων.  

ΑΘΗΝΑ 2004 «Αγκάθι» στις σχέσεις με την κυβέρνηση  

Υπάρχει η εντύπωση σε όλες τις ομοσπονδίες ότι ολόκληρο το αθλητικό κίνημα βρίσκεται 

εκτός του παιxνιδιού των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Αρκετοί όμως από τους 

προέδρους των ομοσπονδιών δεν ήθελαν να βγουν δημόσια πριν από την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών στην ΕΟΕ. «Τώρα θα δείτε» τόνισε στο «Βήμα» υψηλόβαθμος παράγοντας 

της ΕΟΕ, λίγο μετά τις εκλογές του προεδρείου. Βεβαίως η κυβέρνηση διά του αρμόδιου 

υφυπουργού Αθλητισμού κ. Γιώργου Φλωρίδη έχει διαμηνύσει ότι δεν επιθυμεί να 

δημιουργηθούν προβλήματα με την «Αθήνα 2004». Αλλά όταν η πλειοψηφία των μελών 

της που πρόσκειται στο ΠαΣοΚ δεν εισάκουσε την «κυβερνητική γραμμή» που δόθηκε 

μέσω του υπουργού Πολιτισμού κ. Ευάγγελου Βενιζέλου για την εκλογή στη θέση του α' 

αντιπροέδρου κ. Γιάννη Παπαδογιαννάκη και ψήφισε με 16-13 τον κ. Σπύρο Ζαννιά, πώς 

θα μπορέσει να κρατήσει την ΕΟΕ σε ηρεμία; Εξάλλου οι «ζωηροί» άρχισαν να μιλάνε για 

το καταστατικό της ΕΟΕ (άρθρο 3, παράγραφος ε) σύμφωνα με το οποίο ένας από τους 

σκοπούς της είναι «να ελέγχει και να εποπτεύει την οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 

όταν τελούνται στην Ελλάδα». Επίσης αναφέρονται και στον πρόσφατο καταστατικό 

χάρτη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) που δίνει βασικό ρόλο στην Εθνική 

Ολυμπιακή Επιτροπή. 


