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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 02.02.2005  

Αίφνης αποκτήσαμε λουτζ, κέρλινγκ και μπόμπσλεϊ 
N. A. Κωνσταντοπουλος - Σπυρ. Σπανέα 
 
Ποια ομάδα κατέκτησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα του κέρλινγκ; Αυτό του χόκεϊ σε πάγο; Ποιοι είναι οι 

κορυφαίοι Ελληνες αθλητές στο μπόμπσλεϊ και στο λουτζ; Αν δεν γνωρίζετε τις απαντήσεις σε αυτά τα 

ερωτήματα, τότε δεν μετέχετε στα ελληνικά αθλητικά δρώμενα. 

Φυσικά και δεν σοβαρολογούμε. Απλώς, οι άνθρωποι του υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργου Ορφανού 

(φανταζόμαστε όχι εν αγνοία του) αποφάσισαν ν' αυξήσουν τη δύναμη της Ελληνικής Ολυμπιακής 

Επιτροπής (EOE) και να εκπροσωπούνται 34 ομοσπονδίες αντί 30. Ετσι, στις εκλογές της EOE στις 7 του 

μηνός, θα ψηφίσουν και εκπρόσωποι των ομοσπονδιών κέρλινγκ (Αρις Νικολάκης), μπόμπσλεϊ (Χρήστος 

Μήττας), λουτζ (Αστέριος Δεληγιάννης) και ο Κώστας Ουίλς χόκεϊ σε πάγο (κάποτε γινόταν πρωτάθλημα 

σε αυτό με τη συμμετοχή λίγων ομάδων). T' αθλήματα αυτά δεν καλλιεργούνται στην Ελλάδα και η ίδρυση 

των ομοσπονδιών, τη δεδομένη στιγμή, προκάλεσε πολλά ερωτήματα. Για να ιδρυθεί μια ομοσπονδία 

πρέπει να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού πρέπει να πάρει έγκριση από δικαστήριο και να έχει στη 

δύναμή της 20 σωματεία που να καλλιεργούν το άθλημα και κάθε ένα από αυτά να έχει ή 20 (ομαδικό 

άθλημα) ή 10 (ατομικό) αθλητές. Πάντως, φαίνεται ότι οι διεργασίες είναι νομότυπες, γεγονός που 

φανερώνει ότι οι φερέλπιδες παράγοντες είχαν αρχίσει τις διαδικασίες αρκετούς μήνες νωρίτερα. Ιθύνων 

νους της υπόθεσης φέρεται να είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παγοδρομιών (ΕΟΠΑΓ), Χρήστος 

Χατζηαθανασίου. Στη δύναμη της ΕΟΠΑΓ υπάγονταν τα συγκεκριμένα αθλήματα. Οι ομοσπονδίες έχουν 

αναγνωρισθεί από τις αντίστοιχες διεθνείς και, έτσι, απομένει να στείλουν αθλητές να μας... 

εκπροσωπήσουν στο εξωτερικό. 

Οι μεθοδεύσεις του υφυπουργείου έχουν ενοχλήσει ακόμη και μέλη της κυβέρνησης, τα οποία 

επισημαίνουν πως όλα αυτά έγιναν άγαρμπα και τη στιγμή που πάει ν' αρχίσει διακομματική «συζήτηση» 

πάνω σε αθλητικά θέματα. Τονίζουν, δε, πως όλα γίνονται άνευ λόγου, αφού υπήρχε ευρεία συναίνεση για 

τον πρόεδρο στο πρόσωπο του Μίνωα Κυριακού. 

Για αθέμιτες κομματικές παρεμβάσεις στις διαδικασίες εκλογής των αντιπροσώπων των ομοσπονδιών στην 

EOE καταγγέλλει τον κ. Ορφανό ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρώην υφυπουργός Πολιτισμού, Νάσος 

Αλευράς, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή. «Είναι προκλητική η μεθόδευση. Αν επιλογή του 

υφυπουργού είναι να ελεγχθεί η EOE από ομάδα φίλων του, πρόκειται για κακό σενάριο. Τη στιγμή, 

μάλιστα, που διαφαίνεται συναίνεση για τον πρόεδρο, είναι κρίμα να γίνονται αυτά. Έτσι, και με αμφίβολης 

νομιμότητας ενέργειες, δεν προχωράει η εξυγίανση στον χώρο. T' αθλήματα αυτά δεν υπάρχουν στην 

Ελλάδα. Ελπίζω ο πρωθυπουργός, μόλις πληροφορηθεί εις βάθος το θέμα, να βάλει φρένο», μας είπε. 

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γερόλυμπος, μέλος της Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε ότι τα ίδια 

έκανε το ΠΑΣΟΚ. 
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