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ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΩΘΕΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΞΙΜΟΥ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Με άνωθεν και πάλι παρέμβαση Μαξίμου τα 117 σωματεία μας που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο
μητρώο σωματείων, θα χρηματοδοτηθούν με 2.500 ευρώ, ενώ για κάθε άλλο άθλημα που καλλιεργούν θα
χρηματοδοτηθούν με 1.000 ευρώ για το καθένα ξεχωριστά. Πού κρύβονται τώρα όλοι αυτοί που έλεγαν ότι θα
έπρεπε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος ,και μάλιστα έφταναν σε σημείο γελοιότητας να λένε ότι θα χρηματοδοτηθούν
μόνο 2 σωματεία;
Όλοι αυτοί , λοιπόν, να είναι βέβαιοι ότι οι άνωθεν παρεμβάσεις και εντολές θα συνεχιστούν, ότι και τα 117
σωματεία θα χρηματοδοτηθούν (και να είναι επίσης βέβαιοι ότι θα παρακολουθούμε την πορεία
χρηματοδότησης), και ασφαλώς όλα τα σωματεία μας με ειδική αθλητική αναγνώριση και με την νόμιμη
αθλητική δραστηριότητα κατά τα 2 από τα 3 τελευταία χρόνια, θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, δηλ.
θα ψηφίσουν. Ταυτόχρονα, η Ομοσπονδία μας δεν θα σταματήσει να αγωνίζεται ώστε τα υπόλοιπα 40 ενεργά
σωματεία μας να χρηματοδοτηθούν και αυτά.
Ασφαλώς, συνεχίζουμε να είμαστε αναφανδόν υπέρ της ολοκλήρωσης του ψηφιακού μητρώου σωματείων,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αποτελεί εργαλείο εκλογικού μηχανισμού, ότι θα μειωθεί η ατέλειωτη
χαρτούρα που μεταξύ άλλων ζητάει το πρώτο-πρώτο καταστατικό του σωματείου(!), θα απλοποιηθεί η
πλατφόρμα και θα ολοκληρωθεί σε βάθος χρόνου λόγω της πανδημίας.
Να επισημάνουμε, επίσης, ότι τα περισσότερα λάθη δεν οφείλονται στα σωματεία, αλλά στον έλεγχο που έχει
κάνει η ΓΓΑ και ο κ. Κάκκος, Διευθυντής Αγωνιστικού Αθλητισμού και υπεύθυνος για το έλεγχο των
δικαιολογητικών, προφανώς λόγω πίεσης χρόνου, αφού η διαδικασία έπρεπε να ολοκληρωθεί μέχρι 30
Οκτωβρίου. Αν είναι δυνατόν! Γι΄αυτό και εμείς του έχουμε διαμηνύσει ότι οι υπουργοί έρχονται και
παρέρχονται, αλλά οι υπεύθυνοι διοικητικοί υπάλληλοι μένουν και χρεώνονται αναλόγως.
Εδώ θα πρέπει, επίσης, να χαιρετήσουμε την ομόφωνη απόφαση των 28 Ομοσπονδιών που αποτελούν την
Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, σχεδόν το σύνολο του ελληνικού αθλητισμού δηλαδή,
απόφαση η οποία αποτελεί ξεκάθαρη απάντηση σ΄αυτούς που θέλησαν να αλώσουν σωματεία και
Ομοσπονδίες, φτάνοντας μάλιστα στην κατάντια της εργαλειοποίησης αθλητών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση
της Ε.Ο.Ε.
Και κάτι τελευταίο που δίνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στο σφάλμα των θεσμικών παραγόντων του
υφυπουργείου: Τις τελευταίες ημέρες 2 σπουδαίοι Πρόεδροι Ομοσπονδιών επανεξελέγησαν σε διοικητικές
θέσεις στις αντίστοιχες Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες του αθλήματός τους: ο κος Σπύρος Ζαννιάς στο
Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τένις, ενώ συμμετέχει από το 1999 στην Ολυμπιακή Επιτροπή της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας, καθώς και ο κος Δημήτρης Διαθεσόπουλος που επανεξελέγη Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου και επανεξελέγη επίσης μέλος του μπιρό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας FINA. Πώς
είναι δυνατόν, λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί να είναι «άχρηστοι» για τον ελληνικό αθλητισμό, αλλά παίζουν
σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια διοίκηση του αθλήματός τους; Αναμένουμε … tweet του υφυπουργείου.
Κλείνοντας θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε θερμά την συνεχή άνωθεν παρέμβαση Μαξίμου που
θα σώσει τον ελληνικό ερασιτεχνικό αθλητισμό.
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