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Αθανάσιος Σταθόπουλος (Γενικός Γραμματέας ΕΓΟ):: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε 

στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Επί 97 σωματείων με δικαίωμα ψήφου, αυτή τη στιγμή 

είναι 27 και 2 χωρίς δικαίωμα ψήφου. Με έχουν πάρει πάρα πολλοί αντιπρόσωποι, είναι 

στο δρόμο, θα έρθουν στην πορεία, θα σας ενημερώνουμε το πόσα σωματεία είναι τη 

συγκεκριμένη ώρα που έρχονται. Προτείνουμε την κ. Κωνσταντίνα Δήμα (Πανιώνιος 

Γ.Σ.Σ.), τον κ. Δημήτριο Τσεγκέλη (Α.Γ.Σ. Νηρέας Ν. Περάμνου) και τον κ. Κωνσταντίνο 

Πανταζή (Όμιλος Αντισφαίρισης Λαυρίου) για το Προεδρείο. Υπάρχει κάποια άλλη 

πρόταση; Παρακαλώ να έρθουν να ξεκινήσουμε.  

Κύριε Μούτλια, ελάτε. Ευχαριστώ πολύ. 

Κωνσταντίνος Πανταζής, Πρόεδρος Γ.Σ.: Καλησπέρα σε όλους από το προεδρείο που 

μόλις εκλέχτηκε. Ξεκινάμε, λοιπόν, με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την 

επικύρωση πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που διεξήχθη στις 

04/03/2019. Έχουμε τα καρτελάκια μας όλοι, οπότε όσοι είναι σύμφωνοι, παρακαλώ να 

σηκώσουν τη θετική ψήφο. 

Ομιλητής: Ή να πούνε όχι. 

Κωνσταντίνος Πανταζής, Πρόεδρος Γ.Σ.: Ωραία, ας δούμε τα όχι, αν υπάρχουν 

λιγότερα όχι που είναι πιο εύκολο. Ομόφωνα λοιπόν, η επικύρωση των πρακτικών 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που διεξήχθη στις 04/03/2019.  

Περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η έγκριση του προϋπολογισμού της 

Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας για το έτος 2020. Παρακαλούμε πολύ τον 

Πρόεδρο της ΕΓΟ, τον κ. Βασιλειάδη Αθανάσιο να κάνει την τοποθέτησή του. 

Ομιλητής: Δεν δουλεύουν αυτά. 

Αθανάσιος Βασιλειάδης, Πρόεδρος Ε.Γ.Ο.: Συγχωρέστε με τότε να μείνω καθισμένος, 

είναι αγένεια, αλλά έχω κάποια χαρτιά να κρατάω.... Καλησπέρα σε όλους. Η σκέψη που 

είχαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο ήταν κατά το πόσο είναι χρήσιμη αυτή η Γενική 

Συνέλευση την οποία πραγματοποιούμε και σήμερα, όπου ουσιαστικά είναι μονόδρομος 

πλέον να καταθέσουμε τον προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας στο Υπουργείο, προκειμένου 

να έχουμε την έγκρισή του, για να προχωρήσουμε γιατί χωρίς αυτή, δεν μπορούμε να 

κάνουμε, δεν υφίσταται Ομοσπονδία. Στα περισσότερα καταστατικά των περισσοτέρων 

Εθνικών Ομοσπονδιών αυτή η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού πλέον δεν υπάρχει. Ο λόγος είναι ότι εξέλιπαν όλες αυτές οι αιτίες οι 

οποίες κατά καιρούς γίνανε εδώ πέρα μεγάλες μάχες, στη λογική πόσα χρήματα θα 



πάρουνε για την αξιολόγηση, ποια θα είναι η μονάδα αξιολόγησης, μέχρι ποιο επίπεδο θα 

γίνεται αξιολόγηση, Γ', Δ', να βάλουμε και τη Β', πόσους προπονητές θα βάλουμε 

σωματειακούς και σε Α' και Β' επίπεδο και τρεις και τέσσερις και ανά άθλημα κι όλα 

αυτά. Αυτά, λοιπόν, ήταν κάποια ποσά τα οποία στο τέλος δίνανε ένα μεγάλο νούμερο και 

μια οικονομική βοήθεια σε όλες τις ομοσπονδίες, με αποτέλεσμα να γίνεται μια ζωντανή 

κουβέντα. Όταν όμως ο προϋπολογισμός της Ομοσπονδίας εκείνες τις εποχές ήταν 3,5 

εκατομμύρια, λίγο πριν το 2004 άγγιζε τα 4,7 εκατομμύρια, τα 5 εκατομμύρια ευρώ, 

ακόμα και μέχρι πρότινος το 2007 που ήταν ακόμα 2,3, υπήρχε τέλος πάντων ένας λόγος 

για να συζητάμε. Μετά το μνημόνιο όπου ο προϋπολογισμός κατέβηκε στα 900.000, 

πλέον δεν ρωτιέται κανένας, ούτε δε καλείται η Ομοσπονδία να αναπτύξει τις απόψεις της 

πάνω στο πρόγραμμα, είτε σημαίνει υψηλός αθλητισμός, είτε σημαίνει αναπτυξιακός, είτε 

θέματα υποδομών. Έτσι λοιπόν η κάθε Ομοσπονδία, κατ' επέκταση και εμείς, κάνουμε 

ένα τέτοιο πρόγραμμα ούτως ώστε να επιδιώκουμε αυτό που μπορούμε να πιάσουμε σαν 

νούμερο και ανάλογα προχωράμε. Έτσι λοιπόν, δεν μ' αρέσει να λέω ψέματα, έχετε έναν 

προϋπολογισμό στα χέρια σας, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υποβάλλει κι 

έχει ήδη σήμερα το μεσημέρι, εγώ κι ένα κομμάτι απ' το Διοικητικό Συμβούλιο 

βρεθήκαμε με το Γενικό Γραμματέα και του  αναλύσαμε τις απόψεις μας, αλλά θα σταθώ 

μόνο σε αυτό, όταν τον ρωτήσαμε ότι εμείς καταθέτουμε ένα προϋπολογισμό, τον οποίο 

έχετε και θα αναλύσω στην πορεία και σας λέμε ότι έτσι θέλουμε να ξεκινήσουμε, 

μπορείτε να μας πείτε κι εσείς ποιες είναι οι σκέψεις, εκτός από αυτό που επικοινωνιακά 

ακούγεται, ότι ο “Χίλων” έρχεται; Αυτό το ο “Χίλων” μου θυμίζει σαν αυτές τις ονομασίες 

που δίνουνε στις διάφορες θεομηνίες που έρχονται τώρα κι από πίσω αφήνουνε μόνο 

ζημιές. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτός ο "Χίλων" θα αφήσει ζημιά. Γιατί ποιος από εμάς του 

λέω μπορούμε να τα βάλουμε και τους τέσσερις παράγοντες κάτω και να πούμε εντάξει, 

ξέρετε, θα γίνει μια αξιολόγηση; Να ξεκινήσουμε από το κομμάτι των σωματείων; μπορείτε 

να μας πείτε πόσα σωματεία έχει ενεργά ή τέλος πάντων στην δύναμή του η ομοσπονδία Χ; 

όχι. Η ΕΓΟ μπορεί να σας το πει και μπορείτε να το ελέγξετε. Μπορείτε να μας πείτε 

πόσους αγώνες και πόσα κάνουν σε όλα τα επίπεδα; Όχι. Η ΕΓΟ μπορεί να σας το πει και 

μπορείτε να το ελέγξετε. Μπορείτε να μας πείτε πόσους αθλητές είναι εγγεγραμμένοι και 

πόσοι από αυτούς έχουν ενεργή δράση; Υπάρχουν κάποια αρχεία κ.λπ. Ωραία, η ΕΓΟ 

μπορεί να σας πει πόσοι είναι ενεργοί, σε ποιο άθλημα και να το ελέγξετε και τέλος, 

μπορεί να σας πει και πόσα σωματεία καλλιεργούν ποιο άθλημα και μπορείτε να το 

ελέγξετε. 168 σωματεία είναι Ενόργανη, 204 είναι Ρυθμική, 137 είναι Τραμπολίνο, 70 

είναι Αεροβική, 67 είναι Ακροβατική, όλα μπορούμε να σας τα πούμε. Γιατί; Γιατί 



υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εσείς η ίδια η Γενική Γραμματεία πριν από 3-4 χρόνια 

ανακοινώσατε ότι θα κάνατε και το οποίο ποτέ μα ποτέ μέχρι σήμερα δεν το κάνατε, ενώ 

εμείς το κάναμε, όχι γιατί ακούσαμε εμάς, γιατί προσπαθήσαμε να κάνουμε μια 

ανάπτυξη, μια άλλη φιλοσοφία στην Ομοσπονδία για να σταματήσετε να μιλάτε περί 

λαμογιών και όλες αυτές οι κουβέντες που λέτε, ότι στήνονται εκλογές, ότι βγαίνουνε εδώ 

σωματεία μαϊμούδες κ.λπ. και έτσι κι έτσι. Σήμερα, λοιπόν, μπορείτε να ανοίξετε, να δείτε 

ποια σωματεία έχουν δικαίωμα ψήφου, πόσοι κατεβαίνουν, τι κάνουν, πόσοι είναι οι 

αθλητές, τα πάντα και αν από εκεί πέρα μέσα δείτε, μπορείτε να ελέγξετε και τις εκλογές 

μας και όλα. Και όταν λέμε ότι έχουμε 90 σωματεία, έχουμε 90, δεν έχουμε ούτε 89 ούτε 

91. Κανένας εξ ημών δεν μπορεί να παρέμβει στο σύστημα γιατί το βλέπουν όλοι. Άρα, 

πόσες ομοσπονδίες έχουν φέρει μέχρι τώρα αυτό το σύστημα; Καμία. Πότε λήγει; 30 

Νοεμβρίου. Σήμερα πόσο έχουμε; 27. Η μόνη ομοσπονδία που βγήκε ήμασταν εμείς. 

Γιατί εμάς όλο αυτός ο όγκος χαρτιών που χρειάστηκε το υπουργείο ήταν ακριβώς 2 ώρες. 

Γιατί έχουμε όλο αυτό το σύστημα που μπορούμε να κάνουμε κατανομή. Δουλέψαμε 

λοιπόν 3 ώρες για να το έχουμε πολύ καθαρό και σήμερα τους πήγαμε όλη την πρόταση 

και είναι μπροστά τους. Μπαίνει ο Δεκέμβριος. Ούτε μία πρόβλεψη για χρήμα. Τα 117 

χιλιάρικα που είναι το υπόλοιπο της Ομοσπονδίας δεν τα πήραμε. Τα 100 χιλιάρικα που 

πριν ενάμιση μήνα έδωσε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στην ΕΓΟ για ολυμπιακή 

προετοιμασία και τα οποία βρίσκονται ενάμιση μήνα στο γραφείο του υπουργού δεν 

υπεγράφησαν. 47.000 το ΙΚΑ με διπλοκρατήσεις που μας έκανε μέχρι τώρα, μας βγήκε η 

Παναγία εδώ και 2 μήνες να προσπαθήσουμε να τα πάρουμε όλα αυτά, γιατί το σύστημα, 

βλέπετε, της Ενιαίας Αρχής με το σύστημα του ΕΦΚΑ δεν συμβαδίζει κι έτσι κάνανε 

διπλοκρατήσεις 17 και 17, 17 και 17. Κι εμείς συνεχώς τρέχαμε να προλάβουμε να 

βρούμε χρήματα. Όλα αυτά βγαίνουν ότι δεν μπορούν ακόμα και σήμερα που μιλάμε να 

κάνουν καμία αξιολόγηση. Και το λέω με πάσα βεβαιότητα γιατί σήμερα φάγαμε πάνω 

από 2,5 ώρες για να προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα. Γιατί κάνουμε 

έναν προϋπολογισμό, αλλά όπως όλοι, λέμε ότι αυτή την κρατική βοήθεια περιμένουμε 

πάνω-κάτω, αυτά σκεφτόμαστε να καταθέσουμε, προϋπολογίζουμε και δεν υπολογίζουμε 

και ανάλογα με αυτά που θα μας δώσετε, εάν έχουμε υπολογίσει ένα ποσό 1,5 

εκατομμύριο και μας δώσετε 1, θα τρέξουμε να βρούμε τα 500. Εάν δεν βρούμε τα 500 

και βρούμε τα 300, τέλος πάντων δεν θα το κάνουμε όπως είναι, αλλά θα το παλέψουμε. 

Εάν όμως δεν έχω καθόλου νούμερο δεν μπορώ να ξεκινήσω για τη νέα χρονιά να 

προϋπολογίζω τίποτα. Ο λόγος είναι σαφής και εξηγούμαι. Δεν βαρέθηκα να το λέω και 

θα το λέω συνέχεια, ότι όλο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται νομικό πρόσωπο ΕΓΟ είναι 



όλα γραμμένα και όλο βασισμένο επάνω στο ΑΦΜ και στο ΑΜΚΑ του Προέδρου. Για 

οποιαδήποτε ατασθαλία, για οτιδήποτε βγει ή οτιδήποτε χρέος προκύψει, εάν δεν 

μπορέσουν να το πάρουν, καταφεύγουν στο ΑΦΜ του Προέδρου και κάνουν αυτόματα την 

ανάληψη. Αυτό προβλέπει το υπουργείο Οικονομικών. Αυτό είχε γίνει 4-5 χρόνια πριν 

και συνεχίζει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μερικές φορές κάνω πολλές κουβέντες με 

πολλούς φίλους και συναδέλφους και λένε “να το κάνουμε λίγο αυτό παραπάνω, ό,τι 

έχετε κ.λπ.” Τους λέω πολύ ευχαρίστως, να βρούμε τα χρήματα. “Μωρέ, να, ξέρω 'γω, ας 

τα κλείσουμε αυτά και όποτε έχουμε πληρώνουμε”. Δεν υπάρχει αυτό, αυτό τελείωσε το 

2009, το όποτε έχουμε πληρώνουμε. Η επόμενη μέρα του έτους, αν δεν είναι με 

κανονιστική πράξη, μπαίνουνε, σου κατεβάζουνε τα πάντα και σ' τα παίρνουνε μέσα απ' 

τον Πρόεδρο. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο προχωράμε και είμαστε 

μερικές φορές πάρα πολύ σφιχτοί, γιατί το μεγάλο μας πρόβλημα είναι να κλείσουμε 

προϋπολογισμό του 200Χ που διανύουμε. Σήμερα λοιπόν να μιλήσουμε γι' αυτό. 2019. 

Η Ομοσπονδία, όπως ανακοίνωσα πριν από λίγο και στο Σώμα, μολονότι δεν έχει 

υποχρέωση να κάνει απολογισμό, εμείς όμως κάθε φορά τέτοια εποχή με όλο το 

Διοικητικό Συμβούλιο κάνουμε έναν απολογισμό και λέμε ότι για ακόμα μια φορά 

ευχαριστούμε όλο τον κόσμο της Γυμναστικής που βοήθησε γιατί και σήμερα αυτή η 

Ομοσπονδία δεν έχει ούτε ένα ευρώ χρέος για το 2020. Με τα χρήματα που θα πάρουμε, 

τα οποία ανέρχονται περίπου στα 370.000 ευρώ το υπόλοιπο τα έξοδά μας είναι γύρω στα 

410.000, αν σκεφτεί κανείς όμως ότι έχουμε προβεί σε μια πράξη ρύθμισης με τον Αγ. 

Κοσμά για τα 110 χιλιάρικα, τα οποία και πέρσι ανέφερα σαν ταμειακό υπόλοιπο που 

έχουμε απέναντι στον Αγ. Κοσμά, το οποίο το έχουμε αναλύσει πολλές φορές τι είχε γίνει 

με τον κ. Πρίφτη που τα πήρε και τα έπαιζε στο καζίνο αλλά ...........να τα πληρώσουμε 

εμείς. Αυτό λοιπόν το κομμάτι έχει μπει σε ρύθμιση, οπότε ουσιαστικά δεν χρωστάμε 

τίποτα. Αυτό μας επιτρέπει για το 2020 να κάνουμε ένα προϋπολογισμό στον οποίο θα 

δείτε κάτι νούμερα επάνω, δεν νομίζω ότι πρέπει να εισέλθω στα επιμέρους γιατί ο 

καθένας πλέον μετά από τόσα χρόνια έχει την εμπειρία να τα διαβάσει. Εκείνο που 

ενδεχομένως θα δείτε επάνω σαν μεγάλο νούμερο το οποίο ξεφεύγει λίγο είναι τα 420 

χιλιάρικα που λέμε από έσοδα. Αυτό το ποσό είναι ακριβώς αυτό το ποσό, είναι 420.000, 

είναι τα λεφτά που περιμένουμε να πάρουμε από το Golden Age Gym Festival που θα 

γίνει στο Ρέθυμνο, ανάλογα με τις συμμετοχές που έχουμε. Άρα αυτό το ποσό θα 

επιστρέψει από το 2020 στα ταμεία της ΕΓΟ. Θα μου πείτε 420 χιλιάρικα είναι όλα της 

Ομοσπονδίας; όχι. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε κάποια όργανα, να κάνουμε τα 

stage, να κάνουμε τα workshop, να βρούμε ανθρώπους να τα δουλέψουνε, να κάνουμε 



τις παροχές, λεωφορεία, να κάνουμε τα γεύματά μας, να έχουμε τις ασφάλειες κι όλα 

αυτά και μια σειρά ανθρώπους οι οποίοι θα τρέξουνε και οι οποίοι θα πληρωθούν γι' αυτή 

τη δουλειά. Που σημαίνει, επίσης θα πρέπει να δώσουμε και το παράβολο που είναι γύρω 

στις 50.000, 45.000 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία γιατί παίρνει κι αυτή το ποσοστό 

της, σημαίνει ότι στο τέλος η Ομοσπονδία προσδοκά σε έσοδα, εφόσον την επόμενη Τρίτη 

πάνε όλα καλά με τον περιφερειάρχη, γιατί μέχρι τώρα όλα πάνε καλά, προσδοκά σε 

έσοδα 100.000 ευρώ. Άρα τα 420 χιλιάρικα δεν μπορούν να μην αναγραφούν γιατί θα 

εισρεύσουν στα ταμεία της Ομοσπονδίας, θα γίνουν τα έξοδα και τα 100 χιλιάρικα 

υπολογίζουμε, με όλους τους όρους που έχουμε ήδη δρομολογήσει, γιατί είναι ήδη 

δρομολογημένο το event στη λεπτομέρειά του με διαγωνισμούς, με τα πάντα, θα μας 

μείνουν 100.000 κέρδος. Αυτό όμως έχει να κάνει με κάποιες σκέψεις που από εδώ και 

πέρα πλέον πρέπει σε όλους μας να μπουν. Τι θα πρέπει να κάνει η Ομοσπονδία για να 

έχει δικά της έσοδα. Κλείνω μόνο με ένα κομμάτι. Αυτή είναι μία από αυτές τις σκέψεις. 

Δεύτερο είναι οι διαφημίσεις, οι οποίες έρχονται με έναν έμμεσο τρόπο μέσω των πολλών 

επισκέψεων που θα έχουμε στο site, το οποίο θα μας επιτρέψει να έχουμε διαφημιστικό 

πακέτο μέσα με αρκετά χρήματα. Θα τα δείτε στην πορεία, το δουλεύει η εταιρεία και θα 

μας πει. Τρίτο, και αυτό είναι μια φιλοσοφία την οποία νομίζω την έχουμε περάσει εδώ 

και δυο χρόνια και πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους της Γυμναστικής, 

γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε Ομοσπονδία, και μιλάω εσάς, τους αθλητές σας κυρίως, 

και τους ανθρώπους που στηρίζουν τη Γυμναστική, δηλαδή τους γονείς, γιατί μέσα από το 

σύστημα της πλατφόρμας που αναπτύξαμε τις κάρτες 170 χιλιάρικα εισρεύσαν στα 

ταμεία της Ομοσπονδίας, δοθήκαν μεν τα 80.000 για απόσβεση του προγράμματος, αλλά 

το πρόγραμμα πλέον έχει μείνει, επιδέχεται πολύ μικρές διορθώσεις της τάξεως των 2-

3.000 κάθε χρόνο, αλλά ανανεώνεται ....και γίνεται ένα update επάνω, οπότε εμείς 

είμαστε όλο και πιο έτοιμοι για τα πάντα και για τους δύσκολους καιρούς που έρχονται 

και που ζητάει και το υπουργείο. Αυτά όμως ήταν χρήματα τα οποία μένουν στην 

Ομοσπονδία, είναι ένα ποσό αρκετά καλό και είναι κι ένα ποσό τώρα που έρχεται μέσα 

από τον αγώνα και με τις ανανεώσεις που θα έρθουν, είναι κάποια χρήματα τα οποία 

έρχονται από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και κάποιους άλλους φορείς, οι οποίοι 

μας δίνουν πλέον τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας στο ακέραιο το 

2020. Το 2020 είναι μια δύσκολη κι εύκολη χρονιά. Είναι μια δύσκολη χρονιά γιατί 

ουσιαστικά μπαίνουμε στην περιπέτεια των προκρίσεων και ουσιαστικά..... έχουμε 

μιλήσει με όλους τους φορείς που θέλουμε γύρω στους 8-10 αγώνες Παγκοσμίου 

Κυπέλλου ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε το δικαίωμα στους αθλητές μας να 



συμμετέχουν στο δικαίωμα της πρόκρισης. Λεφτά τα οποία όμως ανέφερα στο 

προηγούμενο συνέδριο της Ευρώπης, είναι χαμένα χρήματα, γιατί το σύστημα που 

πρόκρινε η Παγκόσμια Ομοσπονδία, ευνοώντας τους πολύ ισχυρούς οικονομικά και τις 

μεγάλες χώρες, έρχεται σε ευθεία αντιδιαστολή με όλες τις χώρες που δίνουν τον αγώνα 

τους να κρατήσουν τα αθλήματα. Αυτό δεν είναι μόνο προσωπική μου άποψη, είναι 

άποψη πολλών μα πάρα πολλών ομοσπονδιών, της οποίας όμως εγώ τυχαίνει να είμαι 

αυτός ο οποίος έχω ξεκινήσει αυτό τον αγώνα. Δεν μπορεί κάποια χώρα η οποία ανήκει 

στην Ευρώπη και επειδή σε ένα άθλημα έχει το 80% της πίτας να λες ότι ξέρεις, να 

δώσουμε και σε κάποιους άλλους να πάνε, μωρέ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν είναι 

3,5-4 μονάδες πίσω. Με την ίδια λογική μπορείτε να το κάνετε για το Παγκόσμιο. Με την 

ίδια λογική μπορεί να κάνετε μέσω των ηπείρων σας, όχι στους Ολυμπιακούς, στους 

Ολυμπιακούς πάνε οι άριστοι, δεν πάνε συμμετοχές, κύριε Mori Watanabe, δεν βάζουμε 

συμμετοχές, εκεί πάνε αυτοί που πρέπει να πάνε άσχετα αν πάνε όλοι απ' την Ευρώπη ή 

όλοι απ' την Ασία. Γιατί έτσι είναι το σύστημα, να πηγαίνουν οι καλύτεροι. Εκεί πλέον δεν 

κάνουμε επιλογή. Και γιατί, θα μου πείτε, έχει μόνο η Παγκόσμια Ομοσπονδία 

Γυμναστικής το πρόβλημα; γιατί ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται στο Στίβο, έχει και δεύτερη 

επιλογή και τρίτη επιλογή. Ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται στην Κολύμβηση. Έχει και 

δεύτερη επιλογή, έχει και τρίτη επιλογή. Σε εμάς όμως ο αριθμός είναι περιορισμένος, 92 

αθλητές. Εάν πας να βάλεις έναν αθλητή παραπάνω σου λένε ναι, αλλά εκεί στο 

ensemble έχετε 6; Ναι. Για να σας δώσουμε 2 χώρες παραπάνω, κάντε τες από 5 για να 

βάλουμε από άλλες 2 χώρες άλλα 10 άτομα. Ουσιαστικά πάλι αθλήτριες κόβονται. 

Έρχονται σου λένε, ναι, εκεί πόσοι είναι; εκεί, ναι, αλλά πήρατε και το Τραμπολίνο 

μερικές θέσεις, άρα δικαιούστε να έχετε 240 αθλητές, από εκεί πέρα βρείτε τα μεταξύ σας. 

Θέλετε να κόψετε το Τραμπολίνο; θέλετε να κόψετε απ' τη Ρυθμική; θέλετε να κόψετε απ' 

την Ενόργανη; δεν δικαιούστε άλλο αθλητή, μετράνε άτομα. Και λέμε, μία ομοσπονδία σε 

τόσο υψηλό επίπεδο, γιατί να είμαστε εκεί; και ξαφνικά βγαίνει προχθές και λέει ξέρεις, 

εγώ θα βάλω και το παρκούρ. Ωραία. Αυξήσαμε τις θέσεις; όχι, τις θέσεις δεν τις 

αυξήσαμε ακόμα. Α, δεν αυξήσαμε τις θέσεις, αλλά θα βάλουμε ακόμα ένα άθλημα μέσα 

και θα κόψουμε ακόμα μερικές θέσεις από το άλλο κομμάτι. Ωραία. Και γιατί τότε 

δώσατε το δικαίωμα στις ηπείρους να κατεβαίνουν κατά αυτόν τον τρόπο και να 

αγωνίζονται; και γιατί δεν δίνετε το δικαίωμα σε αυτόν που είναι ο καλύτερος να πάει; 

έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, στην Παγκόσμια 

Ομοσπονδία. Υπάρχουν πλέον αρνήσεις από εθνικές ομοσπονδίες να ακολουθήσουν το 

πρόγραμμα γιατί είναι πανάκριβο και δεν αποδίδει. Γιατί, δυστυχώς ή ευτυχώς, πάντοτε 



έξω μιλάνε με οικονομικούς όρους. Ναι μεν δεν έχει κανένα πρόβλημα η Αγγλία γιατί 

έχει 23 εκατομμύρια προϋπολογισμό, αλλά το έχουμε εμείς γιατί έχουμε 400.000 

προϋπολογισμό. Θα μου πεις μα τι είναι 400; 1.100.000 βλέπω. Ναι, οι 600.000 πάνε 

πίσω υπό τύπο φορολογίας, είτε σε στάδια, είτε σε τέτοιο, είτε σε μισθούς, είτε σε ΙΚΑ, είτε 

σε εφορία, διπλοεφορίες, στον προπονητή τον πληρώνουμε και το 20%, αλλά πληρώνουμε 

και το ΙΚΑ ξανά, ενώ είναι ασφαλισμένος. Είμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση, η οποία 

είναι τρέλα. Ο προϋπολογισμός τον οποίο κατεβάζουμε είναι ένας προϋπολογισμός τον 

οποίο πιστεύουμε για ακόμα μια φορά ότι με τις δράσεις τις οποίες έχουμε ετοιμάσει θα 

τον φέρουμε σε πέρας. Από εσάς το μόνο που ζητούμε είναι να κατανοήσετε για ακόμα 

μια φορά ότι όταν δεν έχεις καθόλου χρέος, όταν ξεκινάς την επόμενη χρονιά από το 

μηδέν, τα πράγματα είναι πολύ πιο αισιόδοξα για όλους μας και ελπίζω να καταλήξουν 

αισιόδοξα. Δεν είναι εύκολα, αλλά, όπως έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα, αγωνιζόμαστε για 

το καλύτερο. Θα το κάνουμε για ακόμη μια φορά και ελπίζουμε ότι στο τέλος, στην 

επόμενη απολογιστική, όταν θα έχουνε βγει οι απολογισμοί, θα έχουν ανακοινωθεί οι 

απολογισμοί, να είμαστε σε θέσει να το υποστηρίξουμε. Εκείνοι οι δυο μήνες οι οποίοι 

είναι οι Ιανουάριος-Φεβρουάριος είναι οι τυφλοί μήνες. Είναι που όλοι μας οδηγούμαστε 

στα τυφλά. Γι' αυτό και θα δείτε στον επόμενο απολογισμό να έχουμε κρατήσει πάλι ένα 

κομπόδεμα της τάξεως των 70-80.000 ευρώ για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το 

σκόπελο των πρώτων μηνών. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς τα ευρωπαϊκά και όλοι αυτοί οι 

θεσμοί και τα παγκόσμια κύπελλα πρέπει να αρχίσουν να δηλώνονται ήδη μέσα στον 

Ιανουάριο. Μερικά απ' αυτά τα έχουμε ήδη ξεκινήσει από τώρα για να βρούμε φθηνά 

εισιτήρια, γιατί ξέρουμε πού και ποιοι θα πάνε με ...........των ευρωπαϊκών επιτροπών, 

οπότε ξεκινήσαμε, αλλά κάποια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κ.λπ. δεν μπορούμε να 

γνωρίζουμε, γι' αυτό προχωράμε με αυτό τον τρόπο. Ένα άλλο θέμα, το οποίο ουσιαστικά 

για τελευταία φορά βάζουμε εδώ στην Ομοσπονδία γιατί θίχθηκε, είναι οι λοιπές 

ομοσπονδίες οι οποίες έχουμε στις τάξεις μας. Σήμερα καταστήσαμε σαφές το γενικό ότι 

δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθούμε ούτε το softball, ούτε το baseball, ούτε το 

hockey, γιατί αθροιστικά τα χρήματα τα οποία χρωστούνε είναι πάνω από 1.700.000. 

Τυχών αποδοχή αυτών των αθλημάτων και ανάπτυξη αυτών των αθλημάτων έστω και με 

έναν αγώνα, σημαίνει πλήρη αποδοχή των όρων που ο καθένας απ' αυτούς μπορεί να 

προσφύγει στην Ομοσπονδία και να διεκδικήσει χρήματα τα οποία οφείλει το 

προηγούμενο νομικό πρόσωπο. Γιατί αυτά τα τρία νομικά πρόσωπα υφίστανται, δεν 

μπορούν να ξεκινήσουνε, γιατί φοβούνται ότι με το που θα κάνουν την πρώτη 

δραστηριότητα θα τους την πέσουνε και θα τους ζητάνε λεφτά και περιμένουν πότε εμείς 



θα κάνουμε το λάθος να τα ξεκινήσουνε. Σήμερα λοιπόν του είπα εγώ μια φορά πάρτε τα 

πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μια στο εκατομμύριο να τα προχωρήσουμε. Σε 

αντίθεση, τους είπα, με το bowling, το οποίο πλέον η Ομοσπονδία έχει πλήρως 

ενσωματώσει, γιατί έχει και έσοδα, και απ' τη στιγμή που ένα πράγμα φέρνει έσοδα στην 

Ομοσπονδία, εγώ προσωπικά η άποψή μου, όσο θα είμαι εδώ, δεν θα σταματήσω να 

ασχολούμαι με αυτό γιατί μας φέρνει έσοδα άμεσα και έμμεσα, υπάρχουν κι άλλες 

συναντήσεις, μπορεί να μας φέρει περισσότερα χρήματα. Νομίζω στο κομμάτι του 

προϋπολογισμού αυτό ήθελα να αναπτύξω. Ήθελα να πω ότι ζητώ να το στηρίξετε και να 

είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αν υπάρχει κάποιος τρόπος από 

κάποιον ή από κάπου να φέρουμε ακόμα περισσότερα χρήματα, εμείς είμαστε έτοιμοι να 

το κάνουμε. Αλλά θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι κάποιους ανθρώπους οι οποίοι 

συνεισφέρουν στο κομμάτι της Ομοσπονδίας με κάποια χρήματα, δεν μπορούμε πλέον να 

τους ωθήσουμε στα άκρα, γιατί στο τέλος θα εξασθενήσουν κι αυτοί και θα χαθούμε 

τελείως. Προς τούτο, στην καινούρια χρονιά στον απολογισμό θα σας παρουσιάσουμε ένα 

καινούριο κομμάτι που θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά τα χρήματα για να 

μπορέσουμε λίγο να εξασθενήσουμε όλο αυτό τον φορέα. Το πώς ή όχι νομίζω θα έχουμε 

τη χαρά να το δούμε στην επόμενη Γενική Συνέλευση γιατί είναι κάτι το οποίο λειτουργεί. 

Και, όπως σας είχαμε πει και παλιά, ότι ετοιμάζουμε αυτό το σύστημα το οποίο θα 

λειτουργήσει και υπήρχαν και μερικές, στο τέλος λειτουργεί και πάμε καλά, νομίζω ότι κι 

εκείνο θα μας βοηθήσει, αλλά όχι πλέον για να βάλουμε το χέρι κάποιων άλλο πιο βαθιά, 

αλλά λίγο πιο να αλαφρύνουμε την κατάσταση, γιατί όσο πιέζουμε πιέζουμε, στο τέλος θα 

φτάσουμε σε σημείο να σπάσουμε τις αντοχές των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ. 

Κωνσταντίνος Πανταζής, Πρόεδρος Γ.Σ.: Ευχαριστούμε, κ. Πρόεδρε. Θα ήθελα αν 

υπάρχουν τοποθετήσεις μελών επί του προϋπολογισμού, από τα σωματεία εκπρόσωποι; 

Ομιλητής: Θα μιλήσουμε από εδώ; 

Κωνσταντίνος Πανταζής, Πρόεδρος Γ.Σ.:  Πρέπει να έρθετε επάνω. Θα ανεβαίνετε 

ένας ένας επάνω. Ελάτε, κα. Μιχοπούλου. 

Ελένη Μιχοπούλου (Γ.Ο.Π.Φ. Η Αρμονία): Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Άκουσα 

προσεχτικά τον Πρόεδρο, ήταν λίγο και απολογιστικός, δηλαδή μας παρουσίασε για το 

χάλι μας, εννοώ σαν Γυμναστική. Βρισκόμαστε στο τέλος του Ολυμπιακού ......, δεν το 

λέω ούτε με διάθεση αντιπολίτευσης, το λέω σαν ένας άνθρωπος που έχω υπηρετήσει τη 

Γυμναστική 40 χρόνια και έχω στήσει τον υψηλό αθλητισμό στην Ρυθμική Γυμναστική. 

Με αυτή μου την εμπειρία και γνώση, έχω προβληματιστεί πάρα πολύ με το πώς φέραμε 

τη Γυμναστική εδώ. Το μέλλον της Γυμναστικής για του χρόνου και για τον επόμενο 



Ολυμπιακό κύκλο είναι κατηγορία εφήβων-νεανίδων. Παρακολούθησα και την Ενόργανη 

που δεν υπάρχουν παιδιά ούτε στην Ενόργανη σε υψηλό επίπεδο, γιατί απ' ό,τι [30.00].. 

Ολυμπιακούς κύκλους είχαμε κάποια παιδιά που στην κατηγορία των Ευρωπαϊκών τότε 

πρωταθλημάτων είχαν διακριθεί και στην Ενόργανη και στη Ρυθμική και συνεχίσανε σε 

αυτό τον κύκλο. Πάμε τώρα, τελειώνει αυτός ο κύκλος, και είναι η τελευταία χρονιά αυτή 

του προϋπολογισμού και βλέπω ότι ενώ ο ρόλος της Ομοσπονδίας είναι κατά 70% 

υψηλός αθλητισμός των σωματείων, η ....... δεν είναι δική μας δουλειά, των σωματείων, 

ερχόμαστε εδώ, δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε αντιπολίτευση, ούτε να μαλώσω με το Σάκη, 

είναι φίλοι μου, έχουν δουλέψει, ξέρω, αλλά η πραγματικότητα είναι μία, ότι αυτή τη 

στιγμή στη Γυμναστική δεν υπάρχει υψηλός αθλητισμός. Δηλαδή μόνο με τον Πετρούνια; 

που να τον έχει ο Θεός καλά; και την Ελένη την ........ αν καταφέρει να προκριθεί στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες; Θα γράψουμε ιστορία αν δεν το καταφέρει κανείς. Πρόεδρε, σ' τα 

έχω πει και προφορικά. Ο υψηλός αθλητισμός θέλει κανόνες και οργάνωση, δεν είναι 

θέμα μόνο χρημάτων. Για να απορροφήσεις τα χρήματα πρέπει να έχεις μια πάρα πολύ 

καλή οργάνωση κι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν φταίει η Διεθνής Ολυμπιακή 

Επιτροπή που έχει βάλει τους κανόνες της οικουμενικότητας για εκπροσώπηση πολλών 

χωρών. Εμείς σαν εθνική ομοσπονδία πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό που 

οργανώνουν οι ξένοι, να μπούμε με ένα σύστημα κι εμείς, όπως μπήκαμε, κι εσύ μπήκες, 

ήσουν προπονητής, δούλεψες και να φτάσουμε κάπου, με ένα σύστημα. Δεν μπορεί πια 

αυτός ο ερασιτεχνισμός στον υψηλό αθλητισμό στη Γυμναστική στην Ελλάδα, γιατί είναι 

τεχνικό άθλημα, να φέρει αποτελέσματα. Είδα όλες, δεν το λέω ότι δεν θα ψηφίσω τον 

προϋπολογισμό, το λέω σαν προβληματισμό. Λέω, λοιπόν, ότι έχουν δυσκολέψει τα 

πράγματα στο εξωτερικό, εννοώ από τις υπερκείμενες οργανώσεις μας, απ' την Παγκόσμια 

Ομοσπονδία, δηλαδή να ξέρετε ότι στο νέο Ολυμπιακό κύκλο στα παγκόσμια 

πρωταθλήματα θα πηγαίνουν με βάση την κατάταξη στα ηπειρωτικά, δηλαδή στο 

Ευρωπαϊκό. Οι 12 πρώτες ομάδες, οι υπόλοιποι απέξω. Έτσι πάει ο επόμενος 

Ολυμπιακός κύκλος. Για να φτάσουμε και εμείς να είμαστε εκεί πρέπει από κάτω, εντάξει, 

εμείς τα σωματεία τα έχουμε τα παιδιά, μπορεί να κάνει το σωματείο υψηλό αθλητισμό; 

με όλα τα παιδιά πίσω; Δεν μπορεί να το κάνει, Πρόεδρε. Πρέπει να έχουμε τα κέντρα. 

Στην Αθήνα για παράδειγμα η Ενόργανη πόσα γυμναστήρια έχει; 

Ομιλητής: Τίποτα. 

Ελένη Μιχοπούλου (Γ.Ο.Π.Φ. Η Αρμονία):  Ελάχιστα, ανύπαρκτα, των Ολυμπιακών 

αγώνων. Και η Θεσσαλονίκη. Και θυμάστε καλά το '85 στο υπόγειο και μετά με την 

κίνηση των γυναικών, των σωματείων της Θεσσαλονίκης τον αγώνα, έτσι είναι, με τον 



αγώνα των σωματείων, έγινε το καινούριο κλειστό. Εμείς εδώ στην Αθήνα, ο καθένας τον 

εαυτό του. Εδώ και να σώσει το σωματείο του και να μην διεκδικήσουμε κάτι. Θέλω να 

προβληματιστούμε όλοι και για την επόμενη Γενική Συνέλευση και για το πώς θα 

πορευτούμε από εδώ και πέρα. Εγώ είμαι στη δύση της καριέρας μου, ό,τι είχα να κάνω 

το έκανα. Αλλά κάνω έκκληση στους νέους, στους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα, γιατί, 

μην ξεχνάμε, ότι υπάρχει μια δυναμική ανθρώπων, παλιών αθλητών μας που δουλεύουνε, 

που έχουν δουλειές, που πρέπει να τους φτιάξουμε ένα “προϊόν” της Γυμναστικής που να 

μπορεί να “πουλάει” πάλι, για να υπάρχουν λεφτά. Γιατί το κράτος, Πρόεδρε, δεν υπάρχει 

περίπτωση να μας δώσει λεφτά όσα μας έδινε κάποτε και το ξέρεις πάρα πολύ καλά και 

τρέχεις και ξανατρέχεις. Λοιπόν, αυτό ήταν για να βγάλω λίγο, συγγνώμη, τον πόνο της 

ψυχής μου. Εγώ έχω πολλές ιδέες για το πώς πρέπει να οργανωθεί η Γυμναστική, δεν έχω 

ανακαλύψει την Αμερική, μελετώντας το τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Και πάω τώρα εδώ 

στον προϋπολογισμό. Το έχω πει και σε άλλες Γενικές Συνελεύσεις και στο παρελθόν και 

επί Δημητρόπουλου και πάντα. Προϋπολογισμός ανά κλάδο άθλησης. Για να ξέρεις τι 

έχεις απ' τη μια μεριά σε επίπεδο ανάπτυξης και υψηλών επιδόσεων και τι ποσό 

απορροφάει αυτό. Εάν το ένα σου παιδάκι δεν πάει καλά, πρέπει να του δώσεις κάτι 

παραπάνω. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Όπως μέσα σε μια οικογένεια, αν το ένα σου, αν 

ένα τμήμα της Γυμναστικής δεν πηγαίνει καλά, αυτό πρέπει να το στηρίξουμε με κάποιο 

τρόπο. Βλέποντας εδώ τον προϋπολογισμό και μας ανέλυσες για το Golden Gym που θα 

έχει έσοδα, ήθελα να ρωτήσω εάν στα έξοδα του προϋπολογισμού, γιατί δεν είδα αν 

υπάρχει, υπάρχουν και τα έξοδα του Golden Gym. Γιατί, απ' ό,τι μας είπες, έχετε εντάξει 

420 χιλιάρικα και στην Ομοσπονδία θα μείνουνε τα 100 χιλιάρικα, για να δούμε ποιο θα 

είναι το όφελος το οικονομικό. Μετά υπάρχουν τα έσοδα της Ομοσπονδίας, επίσης δεν 

ξέρω, γιατί η μέθοδος αυτή, πληρώνουμε στους αγώνες, αυτά τα λεφτά που πληρώνουμε, 

πληρώνουμε για την έκδοση των δελτίων, τα νέα σωματεία εγγράφονται με ένα ποσό μέσα, 

όλα αυτά τι περίπου έσοδο έχουν σε αυτό; Και θέλω να σας πω τώρα για τις υψηλές 

επιδόσεις που βλέπω στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ένα ποσό 853.364. Η Ρυθμική 

δεν έχει παιδιά νεανίδες και στην Εθνική ομάδα, προπονούνται στα σωματεία, πρώτη 

φορά έγινε το ensemble εδώ. Ξέρω ότι απασχολούνται 9 προπονητές που έχει σύμβαση η 

Ομοσπονδία της Ενόργανης και 4 της Ρυθμικής σε επίπεδο υψηλού αθλητισμού και δεν 

καταλαβαίνω, αφού έχουμε μόνο αυτούς τους προπονητές και ξέρω υπάρχουν τεχνικοί 

σύμβουλοι που είναι αποσπασμένοι και είναι και κριτές και δεν μπορούνε να 

πληρώνονται, πώς δικαιολογείται αυτό το ποσό των 260.000 ευρώ το έτος; Εννοώ στον 

προϋπολογισμό. Μήπως έχετε πρόθεση του χρόνου να εντάξετε και την κατηγορία 



νεανίδων του ατομικού της Ρυθμικής στα κέντρα υψηλού αθλητισμού και να το 

αναλάβετε εσείς αυτό; Δυσκολεύει ο επόμενος κύκλος για τη Ρυθμική πάρα πολύ. Εμείς, 

Πρόεδρε, επειδή πήγα και στο Παγκόσμιο και είδα και τις νεάνιδες, εμείς δουλεύουμε με 

ένα σύστημα δυο 10ετίες πίσω. Γιατί αν θέλουμε στον επόμενο κύκλο να πάμε στην 

οχτάδα χρειαζόμαστε άλλη δομή λειτουργίας, η οποία έχει σχέση με τον προϋπολογισμό, 

γι' αυτό το λέω. Και θέμα επιμόρφωσης. Έχεις εντάξει εδώ κάποια ποσά, γι' αυτό, 

ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη η επιμόρφωση στη Ρυθμική, τελείως. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει 

σεμινάρια και δεν το πήρα χαμπάρι εγώ, γιατί εντάξει, δεν ενδιαφέρομαι, δεν είμαι 

προπονήτρια, αλλά κάποτε που στήσαμε τη Ρυθμική, κάθε καλοκαίρι τις μαζεύαμε τις 

προπονήτριες και ήταν από την Κεφαλονιά και είμαι υπερήφανη που δύο παιδιά από τα 

Επτάνησα γίνανε μέλη της Ολυμπιακής ομάδας γιατί τα καλούσαμε εδώ και λέγαμε έτσι 

θα δουλεύετε, αυτή την άσκηση έτσι, έτσι. Άρα το θέμα επιμόρφωσης των τεχνικών και η 

ερμηνεία των κανονισμών, η οποία γίνεται έτσι, όποιος γνωρίζει λέει, η άλλη δουλεύει 

στην Καλαμάτα, μου λέει δεν το ήξερα αυτό ότι έχει αλλάξει, δεν μου ήρθε το χαρτί. Γιατί, 

ξέρετε, δεν είναι βέβαια δικό μας το θέμα, είναι παγκόσμιο. Πάνε σε ένα World Cup κι 

εκεί τους λένε ερμηνεία έτσι, ερμηνεία αλλιώς, μετά δεν φτάνει μέχρι τη βάση. Έτσι, 

λοιπόν, ο νέος προϋπολογισμός πρέπει μέσα του να έχει ένα όραμα, ένα όραμα που θα 

είναι οι βάσεις για τον επόμενο Ολυμπιακό κύκλο. Εύχομαι το 2020 να επιτύχουμε την 

πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί αν δεν την επιτύχουμε, να ξέρετε, επειδή 

εγώ ξέρω τι σημαίνει να είναι η Τουρκία τελευταία και προτελευταία η Ελλάδα και να την 

βάζει στην 5η θέση, ξέρω μετά τι γολγοθά θα τραβήξουμε για να μπορέσουμε να μπούμε 

σε μια οχτάδα ή δωδεκάδα. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. 

Κωνσταντίνος Πανταζής, Πρόεδρος Γ.Σ.:  Ευχαριστούμε πολύ την κ. Μιχοπούλου. Η 

κα. Αϊνδιλή έχει ζητήσει το λόγο. 

Ειρήνη Αϊνδιλή (Α.Σ. Ειρήνη Χαλκίδας): Καλησπέρα κι από εμένα. Για όσους δεν με 

γνωρίζετε, γιατί μπορεί να είστε κι από άλλο άθλημα κι αυτά, ονομάζομαι Ειρήνη Αϊνδιλή, 

είμαι η χάλκινη Ολυμπιονίκης στο ensemble της Ρυθμικής γυμναστικής και σήμερα 

αντιπροσωπεύω τον Αθλητικό Σύλλογο “Ειρήνη” Χαλκίδας. Θα συμφωνήσω απόλυτα με 

την κ. Μιχοπούλου που είπε στα προηγούμενα και θα ήθελα εδώ κάποιες απαντήσεις 

από τον Πρόεδρο. Θα ήθελα να μας πείτε, Πρόεδρε, για τη Ρυθμική, όπως είπε και η κα. 

Ελένη, οι αμοιβές προπονητών, τεχνικών συμβούλων για τον προϋπολογισμό 2020 λέτε, 

ποιων προπονητών, βέβαια, όπως είπε για τις αποσπάσεις, γιατί οι περισσότεροι είναι με 

απόσπαση στην Ομοσπονδία, απ' ό,τι γνωρίζω μία από τις τρεις προπονήτριες που είναι 

στο ensemble είναι με απόσπαση και αυτός είναι και ο λόγος, γιατί, όπως είπατε, δεν 



υπάρχουν τα χρήματα που το 2007 ήταν τόσα τα εκατομμύρια ευρώ στην Ομοσπονδία 

επί Δημητρόπουλου. Θα ήθελα να μου πείτε, για τη Ρυθμική είναι τόσα, για την 

Ενόργανη είναι τόσα, για το Τραμπολίνο. Βάζω τα ολυμπιακά αθλήματα γιατί διανύουμε 

ολυμπιακή χρονιά, ασχέτως αν δεν έχουμε πάρει σε κανένα άθλημα την ολυμπιακή 

πρόκριση, που ευελπιστούμε όλοι και στη Ρυθμική και στην Ενόργανη και στο 

Τραμπολίνο να πάρουμε, θα ήθελα να μας πείτε ξεκάθαρα για τη Ρυθμική γυμναστική οι 

αμοιβές προπονητών, τεχνικών συμβούλων λέτε 260.000 ευρώ για το 2020, πόσα θα 

διαθέσετε στους προπονητές και στους τεχνικούς συμβούλους; Λέτε μετά, στις παροχές 

αθλητών οδοιπορικά, επιβράβευση κι έρχομαι εδώ και λέω. Μιλάω στο πόστο και 

συγγνώμη κιόλας, αλλά μιλάω στο πόστο της τεχνικής συμβούλου ενός σωματείου που 

υπάρχει επίλεκτη εθνικής ομάδας νεανίδων. Το όνομά της είναι Μπιλάλη Βασιλική. Μία, 

λοιπόν, από τις έξι επίλεκτες που έχει κάνει η εθνική ομάδα στο ατομικό είναι και μία 

αθλήτρια του συλλόγου. Θα κάνω μια παρένθεση πολύ σύντομη, δεν θα σας κουράσω. 

Εδώ στις 4/3 που ανεβήκατε στο βήμα, είχατε πει ότι ήσασταν ενάντια με τον πρώην 

υπουργό, σχεδόν όλοι ήμασταν με τον κ. Βασιλειάδη, τον τότε υφυπουργό Αθλητισμού, 

και είπατε εδώ στο βήμα επάνω ότι θα πρέπει να είμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά που 

προπονούνται, που δεν θα πρέπει να παίζουμε με αυτές τις ψυχές, γιατί δεν είναι παιδιά 

μόνο κριτών για να ανεβαίνουνε σε υψηλό επίπεδο, ή δεν μπορεί να είναι παιδιά 

προπονητών κάποιων για να είναι στην εθνική ομάδα και δεν θα πρέπει να παίζουμε με 

αυτές τις ψυχές και πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη αξιόπιστοι. 

Κι έρχομαι και λέω, έχω μια αθλήτρια που είναι στη Χαλκίδα, είναι από επαρχίας 

σωματείο, δεν είναι από Αθήνα, ούτε απ' τη Θεσσαλονίκη που είναι τα κέντρα είτε 

επιλέκτων είτε τα κέντρα εθνικής ομάδας, και λέω, όταν αυτά τα παιδιά τα χρίζατε 

επίλεκτα, φροντίζατε να μας ενημερώνετε πάντα σε κάθε αγώνα τους ότι τα έξοδα 

βαραίνουν τα σωματεία. Πώς, λοιπόν, εγώ μετά, αφού βλέπω ότι τα έξοδα μία από αυτές 

τις αθλήτριες έχουν καλυφθεί από την ΕΓΟ, να μην έχω απορία και να μη μου 

δημιουργήσει σύγχυση; και θα σας πω για ποιο λόγο, και αν θέλετε, το ότι σε έναν αγώνα 

η αθλήτριά μου που είναι και επίλεκτη, να καλύψει τα έξοδά της είτε από το σωματείο 

είτε από την οικογένειά της. Η παρένθεση είναι ότι στο Διαύγεια στις 15/3/2019 κόπηκε 

από την Ομοσπονδία 275 ευρώ αεροπορικό εισιτήριο μία από τις έξι επίλεκτες, γιατί ήταν 

να κατέβει στο Aphrodite Cup στο ....... πρώτο και τελευταίο αγώνα των επίλεκτων 

αθλητριών στο Aphrodite Cup σαν Ελλάδα. Δεν θα μιλήσω για τα εθνόσημα, για τις 

φόρμες της Εθνικής Ελλάδος, έχει γίνει μαϊντανός πλέον το εθνόσημο στην Ελλάδα, δεν 

θα μιλήσω γι' αυτό. Θα μιλήσω για το ότι εκεί αντιπροσώπευαν την Ελλάδα στο 



μεγαλύτερο διεθνές meeting που γίνεται στο Π. Φάληρο. Γιατί, λοιπόν, σε μία επίλεκτη 

μαθήτρια να κόψουμε και να κάνουμε τη μετακίνηση, ενώ σε άλλη αθλήτρια που έρχεται 

από επαρχία, ούτε να μου ζητηθεί είτε τα έξοδα είτε να μπορέσει να δούμε αν η 

οικογένειά της ή το σωματείο μπορεί να αντεπεξέλθει και λέω, το μόνο που μπορώ να 

κάνω είναι να πω ότι το αποδέχομαι αυτό σαν σωματείο και μετά; Άρα εδώ χρήζει άνισης 

μεταχείρισης όλο αυτό. Χρήζει άνισης μεταχείρισης μεταξύ αθλητριών; Γιατί εδώ λέτε στις 

παροχές αθλητών οδοιπορικά, επιβράβευση. Και θα ήθελα να πω, είναι μόνο για 

συγκεκριμένες αθλήτριες; Είναι μόνο για παιδιά που θα κατεβαίνουν από τη 

Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη; [15.00]. Την επαρχία δεν 

θα τη λάβουμε υπόψη; Άρα υπάρχει και άνιση μεταχείριση σωματείων. Και για μερικούς, 

λοιπόν, που δεν ξέρετε, ο Αθλητικός Σύλλογος “Ειρήνη” Χαλκίδας, για το σωματείο το 

συγκεκριμένο, έκανε πέρσι το δεύτερο διεθνές meeting που λέγεται και Irini Cup. Από τα 

έσοδα που έλαβε από τον αγώνα, για να πείτε τι λέει αυτή η τρελή εδώ επάνω ή για ποιο 

σωματείο μιλάει, τα όργανα που έλαβαν μέρος η Εθνική ομάδα ensemble γυναικών και 

νεανίδων ήταν δωρεά απ' τον Αθλητικό Σύλλογο “Ειρήνη” Χαλκίδας και ο λόγος γιατί 

είμαι Ολυμπιονίκης και ξέρω πολύ καλά όταν το 1996 δεν είχαμε παπουτσάκια να 

αγωνιστούμε. Οπότε, μιλάει ένα σωματείο που δεν θα χρειάζεται να γίνει άνιση 

μεταχείριση και δεν πρέπει να βάλουμε τις αθλήτριες αυτών των επίλεκτων και των κάθε 

επίλεκτων αθλητριών, γιατί σήμερα μπορεί να είναι η δικιά μου, αύριο μπορεί να είναι 

άλλου σωματείου η αθλήτρια, να μην τη βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί, ξέρετε, 

στα αποδυτήρια ή στον αγωνιστικό χώρο δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα παιδιά. 

..... 

Ειρήνη Αϊνδιλή (Α.Σ. Ειρήνη Χαλκίδας): Ορίστε; Τον προϋπολογισμό θα πω, 

προϋπολογισμός είναι κι αυτό, εδώ το λέτε, παροχές αθλητών, οδοιπορικά. 

Ομιλητής: Θα σ' τα εξηγήσει. 

Ειρήνη Αϊνδιλή (Α.Σ. Ειρήνη Χαλκίδας): Ωραία, εντάξει. Αμοιβές προπονητών 

τεχνικών συμβούλων, δαπάνες ανάπτυξης. Είπε η κ. Ελένη Μιχοπούλου, ποια ανάπτυξη; 

Στη Χαλκίδα είμαστε τρία σωματεία. Δεν έχει έρθει κανένας να δει ο Αθλητικός Σύλλογος 

“Ειρήνη” Χαλκίδας πού κάνει προπόνηση, ο ΓΑΣ Εύβοιας πού κάνει προπόνηση, η 

“Αρετή” Χαλκίδας. Μιλάω τώρα για τη Χαλκίδα γιατί γνωρίζω καλύτερα τα σωματεία που 

κάνουν προπόνηση. Δεν έχει έρθει κάποιος από την τεχνική επιτροπή. Ποια ανάπτυξη; 

για ποια ανάπτυξη μιλάμε; Μαζί σας είμαι. Και, όπως είπε και η κ. Μιχοπούλου, θα 

ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, γιατί μερικοί από εσάς μπορεί αύριο να φύγετε, εμείς οι 

Ολυμπιονίκες, ξέρετε, αγαπάμε πάρα πολύ, έχουμε φτύσει αίμα εδώ μέσα και ξέρουμε 



πολύ καλά και είμαστε μαζί σας, δεν είμαστε ενάντια. Αλλά, χρειάζομαι κάποια εξήγηση 

τι λεφτά θα δοθούν στη Ρυθμική Γυμναστική. Και στη Ρυθμική Γυμναστική, ξέρετε, από 

το 1988 έχουμε να πάρουμε πρόκριση σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα έπρεπε, λοιπόν, σε 

όλες αυτές τις αθλήτριες να τους δώσουμε ένα κίνητρο και, Πρόεδρε, νομίζω επειδή ήσουν 

και προπονητής και ήμασταν και μαζί πάρα πολλά χρόνια όταν εγώ ήμουν αθλήτρια, 

νομίζω ότι γνωρίζεις πολύ καλά ότι θα πρέπει να μην υπάρχει η άνιση μεταχείριση των 

αθλητριών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Ομιλητής: Δεν ήταν να πάρω το λόγο, αλλά επειδή ακούω για υψηλό αθλητισμό και για 

συνθήκες και όλα αυτά και τα παιδιά ενώ έχουν συνθήκες δεν κάνουνε και κάποιοι 

φταίνε, θα σας πω το εξής. Πρόσφατα και η Μίκρα και ο Αγ. Κοσμάς πλημμύρισε. Η 

Ομοσπονδία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το κλιματιστικό της Ενόργανης δουλεύει μόνο 

από τη μια πλευρά, το ένα σύστημα, πρέπει να έρθουν αυτοί χειροκίνητα να το αλλάξουν. 

Τα φίλτρα είναι βουλωμένα. Στη Ρυθμική δεν υπάρχει κλιματιστικό. Όταν λέμε να το 

φτιάξει η Ομοσπονδία, δεν μας αφήνουν. Αν πάτε το βράδυ τώρα κάτω, δεν θα βρείτε ούτε 

τη μύτη σας, είναι πέντε φώτα μόνο μέσα. Τα παιδιά κάνουν κρυφό σχολειό, κρυφό 

γυμναστήριο λέγεται αυτό. Είναι η εθνική ομάδα, ο Πετρούνιας. Δεν μιλάμε ότι 

καταστράφηκε το ταπί και τα στρώματα τα βγάλαμε έξω. Ευτυχώς που τους είχα στείλει 

πριν ενάμιση μήνα έγγραφο γι' αυτό το πράγμα. Με γράψανε στα παλιά τους τα 

παπούτσια. Ήρθανε εκ των υστέρων, αφού πλημμυρίσαμε και οι προπονητές πήγανε και 

κάνανε με σφουγγαρίστες τον καθαρισμό του γυμναστηρίου και βγάλανε όλα τα στρώματα, 

καινούρια στρώματα, τα είχε πάρει ο, είχε στείλει λεφτά ο κ. Καπράλος με τον κ. 

Βασιλειάδη. Όλα τα όργανα καινούρια. Τα βγάλαμε από μέσα και τα βγάζαμε στον ήλιο 

να λιαστούν γιατί βρώμαγε η αίθουσα. Για ποιον υψηλό αθλητισμό μιλάμε; Πάμε στο 

υπουργείο, στα παλιά τους των υποδημάτων, διαχρονικά όλα τα κόμματα. Αυτή είναι η 

αλήθεια, κύριοι. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, πάμε σε πέτρινα χρόνια. Ποιος θα μας 

αλλάξει τώρα τα όργανα ή το ταπί; ή θα αλλάξει τραμπολίνο; Αυτό με αυτό θα πεθάνουμε. 

Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριοι. Όσο για τα λεφτά για τα οδοιπορικά και όλα αυτά, 

να ξέρετε ότι πολλά έξοδα στην Ομοσπονδία που κάνουμε δεν δικαιολογούνται και το 

χαρτί υγείας θέλει δικαιολόγηση. Μην κοιτάτε πώς γράφεται ο προϋπολογισμός. Να 

κοιτάτε την πραγματικότητα. Αν μπείτε μέσα στο λογιστήριο που πρέπει να δικαιολογήσει 

το κάθε έξοδο, θα δεις ότι δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε να φτιάξεις κλιματιστικό, Ελένη, 

ούτε φώτα, ούτε να φέρεις φυσικοθεραπευτή, ούτε τίποτα. Τι μένει; Οι γονείς, οι 

προπονητές και η καλή καρδιά του καθένα. Και τα σωματεία. Τα σωματεία τι είναι; οι 

γονείς είναι και 5-6 παράγοντες. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο από πίσω. Τώρα το 



ανακαλύψανε. Πώς θα πάμε έξω; πάμε στο εξωτερικό, ντρέπεσαι. Ο Πετρούνιας επειδή 

είχε μείνει; έχουμε δυο-τρεις πιτσιρικάδες από πίσω. Αν δεν τους κάνουμε αγώνες τι θα 

πάνε να κάνουνε; τίποτα. Ποιος έχει λεφτά για αγώνες; Αν εγώ αυτή τη στιγμή πιάσω ένα 

παιδί το οποίο έχει ταλέντο και το αρχίσω και πηγαίνει αγώνες γύρω γύρω, τα ίδια τα 

σωματεία θα αρχίσουν να με κυνηγάνε γιατί πάει αυτό και δεν πάνε οι άλλοι. Είναι 

δεδομένο αυτό. Γιατί δεν θα κοιτάξει τι συμφέρει την Ομοσπονδία και τη σημαία, γιατί 

απ' αυτό όλοι κερδίζουμε, θα κοιτάξει μετά ο καθένας το δικό του συμφέρον. Αυτή είναι η 

πραγματικότητα. Και μετά όποιος άλλος δει στη διοίκηση, θα δει ότι θα γίνουν ακόμα πιο 

δύσκολα τα πράγματα. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να κινηθούμε πουθενά οικονομικά. Το 

υπουργείο Οικονομικών έχει κλείσει τα πάντα. Γι' αυτά που σας λέω για τον Αγ. Κοσμά 

και για τη Μίκρα, η Μίκρα ακόμα το σκάμμα είναι άδειο. Δεν μιλάμε ότι πλημμύρισε, ότι 

τα παιδιά όλο το χειμώνα κάνανε με πόση θερμοκρασία, κ. Πρόεδρε; Τι μιλάμε 

αθλητισμό; είναι δυνατόν να κάνεις Ενόργανη με 11 και 10 βαθμούς; Γιατί, θα κάνει 

Ρυθμική; Όλα τα παιδάκια θα έχουν τραβήγματα και περιμένουμε πότε θα έρθει η άνοιξη 

να φουλάρουνε. Έτσι γίνεται η προπόνηση, παιδιά. Αυτός δεν είναι υψηλός αθλητισμός, 

αυτό είναι μπακάλικο. Αυτή είναι η αλήθεια, όποιος δεν μπορεί να την καταλάβει, δεν 

είναι στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. 

Ομιλητής: Έχει κανείς άλλη τοποθέτηση; Κύριε Πρόεδρε. 

Πρόεδρος: Ευχαριστώ κατ' αρχάς για τις παρατηρήσεις. Να ξεκινήσουμε όμως με το 

πρώτο. Αυτό που βλέπετε, ενδεχομένως το έχουμε πει εκατό φορές και ίσως συγγνώμη αν 

δεν το καταλάβατε, είναι προϋπολογισμός. Όταν λέει προϋπολογίζω, σκέφτομαι να κάνω 

αυτά. Αν τα χρήματα είναι αυτά ή δεν είναι, θα το δούμε στην πορεία. Προηγουμένως 

είπα πέντε-δέκα πράγματα για να σας δείξω από πού περίπου θα έρθουν τα χρήματα 

αυτά για να καλύψουν τον προϋπολογισμό, αλλά η πρόθεσή μας, γιατί ρώτησε η Ελένη, 

σκέφτεστε να κάνετε κάτι που δεν ξέρω, και λέω ναι, η πρόθεσή μου είναι να πάνε εκεί. 

Το ότι θα πάνε τα περισσότερα χρήματα σε αυτό το κομμάτι σημαίνει ότι δίνουνε μια 

βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι. Αν έρθουν τα χρήματα. Θα δείτε όμως και παρακάτω. Έχει 

και άλλους κωδικούς οι οποίοι έχουν χρήματα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι άλλοι 

κωδικοί θα τα πάρουν τα χρήματα; Με την ίδια λογική που δεν θέλετε να βλέπετε έναν 

άλλο κωδικό και βλέπετε αυτόν, δεν είναι σίγουρο ότι στον άλλο κωδικό θα πάνε αυτά τα 

χρήματα. Γιατί αν έρθει το σύνολο των ποσών τα οποία ζητάω, θα τα πάρω. Μέχρι στιγμής 

λέω εγώ αυτό το νούμερο, αλλά βλέπετε πάρα πολύ καλά ότι και πέρσι το έλεγα, αλλά 

πήραμε 500.000 λιγότερα. Δεύτερο κομμάτι. Οι προπονητές τους οποίους αυτή τη στιγμή 

απασχολούμε δεν έχει σημασία αν είναι αποσπασμένοι ή αν είναι τέτοιο, ανέφερα 



προηγουμένως χαρακτηριστικά ότι τον αποσπασμένο προπονητή τον δίνουμε έξτρα 

αμοιβή την οποία την έξτρα αμοιβή δυστυχώς αυτούς που έχουν ...... επαγγέλματος και 

πληρώνουν τις ....... τους, έτσι, τους άλλους τους βοηθάμε με άλλους τρόπους. Και δεν 

νομίζω, οι περισσότεροι τους γνωρίζετε, αλλά είναι καθήκον μου να το κάνω και το κάνω, 

γιατί τα χρήματα δεν θα τα βάλουμε εμείς στην τσέπη μας, τα βάζουν αυτοί, γιατί αυτούς 

πρέπει να στηρίξουμε. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν παίρνουν 1.000 

ευρώ, δίνουμε 1.200 γιατί είναι το 20%. Κρατάνε όμως και επιπλέον ΙΚΑ που είναι άλλες 

350 ευρώ και μπορεί να φτάσει και 1.600. Ένας προπονητής μπορεί να στοιχίζει 1.600 

και να παίρνει αυτός στην τσέπη του 800. Ε, και παίρνει κι άλλα 800 απ' το σχολείο του, 

ξέρω 'γω, και είναι 1.600. Για να μπορούμε να λέμε ότι έχουμε έναν προπονητή αξιόλογο 

για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του απερίσκεπτα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Το άλλο 

κομμάτι που μιλάμε για προϋπολογισμούς ότι, αυτό που λέει και η Ειρήνη και εσείς, ότι 

ξέρετε πολλά από αυτά τα έξοδα επωμίζονται οι αθλητές, τα σωματεία, οι γονείς. Μα ναι, 

εγώ αυτό έχω πει, δεν είπα τίποτα παραπάνω. Πάμε, λοιπόν, να το εξηγήσουμε όμως. 

Υπάρχουν ομοσπονδίες με πολύ μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια απ' ό,τι είμαστε εμείς 

στο εξωτερικό, όπου το μοντέλο τους είναι τελείως διαφορετικό. Βασίζουν όλα τους τα 

έξοδα στην ιδιωτική πρωτοβουλία αυτών που συμμετέχουν. Εμείς ακόμα προσπαθούμε 

να υπάρξουμε. Ξέρετε, τα προβλήματα δεν είναι λίγα. Μακάρι, είχατε κάνει 

παρατηρήσεις και μου λέγατε να πάμε στο κομμάτι της Ρυθμικής Γυμναστικής, για το 

κομμάτι των νεανίδων, ακουστήκανε πολλά. Εμείς ξεκινήσαμε και είπαμε να το 

ξεκινήσουμε. Με προβλήματα, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Το αντέχει ο προϋπολογισμός; 

δεν το αντέχει, αλλά τι να κάνουμε, αν δεν αντέχει το ένα, δεν αντέχει το άλλο, ποιος είναι 

ο λόγος που υπάρχουμε; πάμε να το ξεκινήσουμε και θα βρούμε στην πορεία τα χρήματα. 

Όπως μπορέσαμε το πήγαμε. Το αν πήγαμε καλά ή όχι, εντάξει. Το ξεκινήσαμε. Γιατί 

είναι η βάση για να πάμε και στο επόμενο κ.λπ. Αυτή τη στιγμή αυτό πάλι τα σωματεία το 

στηρίζουν. Εμείς μια αίθουσα βάζουμε, έναν προπονητή βάζουμε, ένα γιατρό βάζουμε, 

λίγο φαγητό θα βάλουμε. Από εδώ λίγο να πάνε ένα-δυο αγώνες έξω κ.λπ. Που, πιστέψτε 

με, είναι αυτό που λέει ο Θανάσης, πολύ καλά γνωρίζετε εσείς και μπορεί να γνωρίζετε 

καλύτερα κι από εμάς, γιατί είσαστε πιο σύγχρονοι, πιο νέοι, θέλει μια σειρά από αγώνες 

για να μπορέσει ο αθλητής να βγει σε ένα στάνταρ. Είχαμε τη δυνατότητα παλιότερα 

όλους αυτούς να τους στέλνουμε σε αυτούς τους αγώνες, τώρα δεν υπάρχει. Μη νομίζετε 

ότι δεν θέλουμε. Όταν όμως έρχεται ο .... και μου λέει, ξέρεις, Πρόεδρε, εγώ θέλω να πάω 

εκεί. Αλλά παλιά έλεγε θα πάνε εκεί, τώρα λέει αν υπάρχει δυνατότητα, να το 

συζητήσουμε με τους προπονητές. Και του λέω Θανάση, μπορούμε να κάνουμε εκείνο, 



εκείνο δεν μπορούμε, συγγνώμη, δεν μπορώ. Συγγνώμη που δεν μπορώ, όχι γιατί δεν 

θέλω. Γιατί αν εκείνη την ώρα η Πολιτεία μου έλεγε ότι εγώ σου δίνω ένα γυμναστήριο, 

εγώ δεν σου λέω ότι θέλω λεφτά απ' την Πολιτεία και δεν το ζητάω ποτέ, και στην 

τελευταία τοποθέτησή μου ήμουν σαφής απέναντι σε όλους τους κυρίους, φτιάξτε μου 

καλό γυμναστήριο, δώστε μου καινούρια όργανα, φτιάξτε μου συνθήκες προπόνησης, 

εξασφαλίστε μου το αθλητικό σχολείο το πάνε-έλα τα παιδιά για να μπορούν να κάνουν 

προπόνηση, δώστε μου τα κίνητρα απέναντι στους αθλητές που δίνατε παλιά και εγώ από 

εκεί και πέρα θα βάλω το know how και τα χρήματα για να κάνω αθλητισμό, γιατί γι' 

αυτό το πράγμα βρίσκομαι εγώ εδώ, αυτό ξέρω να κάνω καλά. Δυστυχώς όμως δεν φτάνει 

μόνο αυτό. Ξαφνικά πρέπει να βρούμε και τα όργανα. Ξαφνικά πρέπει να φτιάξουμε και 

την αίθουσα, ξαφνικά πρέπει να κάνω δημόσιες σχέσεις για να φέρω και όργανα απ' το 

εξωτερικό της τάξεως των 200-300.000 ευρώ, ξαφνικά πρέπει να αρχίσω να κλείνω 

συμφωνίες για να μπορέσουνε τα παιδιά να μην αρρωστήσουν και τίποτα. Ξαφνικά το ένα 

και ξαφνικά το άλλο. Όλα όμως αυτά σαν άθροισμα βγάζουν ένα ποσό, αλίμονο αν ο 

καθένας από εμάς δεν θέλει να κάνει αυτό που εσείς λέτε. Και νομίζω ότι μάλλον το ξέρετε 

και καλά κάνετε και το εντοπίζετε, γιατί πρέπει να ξυπνάτε κάποια πράγματα, αλλά ελάτε, 

είμαστε έτσι κι αλλιώς όλοι μαζί, αλλά μήπως δεν το γνωρίζετε; ένα σκάμμα με ποντίκια, 

με, με, παρακαλάμε 15 χρόνια να το κάνει. Έρχεται ο Ψαθάς και μου λέει το καλοκαίρι, 

ξέρεις, εγώ θέλω να κάνω μια αναπτυξιακή δράση που θα μου φέρει 6-7.000 ευρώ και 

του λέω ναι, αλλά εκεί μέσα βρωμάνε τα πάντα, το κλείνουμε, κάνουμε απολύμανση, 

κάνουμε τέτοια, πάμε στη διοίκηση. Όχι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε, εμείς θέλουμε να 

μας δώσετε κι άλλα λεφτά εσείς. Βάλτε τα σωματεία να πληρώνουνε γιατί ρε παιδιά, πώς 

τη βγάζετε εσείς, στην Κολύμβηση πληρώνουν 100.000, εκεί εσείς πώς γίνεται, τα 

σωματεία δεν πληρώνουν όλα αυτά κ.λπ. Σε πιέζουν να πιέσεις τα σωματεία σου να 

πάρουν χρήματα για να πάρουν αυτοί να λειτουργήσουνε. Όχι γιατί σκέφτονται σαν 

Πολιτεία να πούνε, ένα λεπτό, ρε φίλε, πού πάνε αυτά τα 24 εκατομμύρια που δίνουμε 

στα γυμναστήρια; πουθενά. Δώστε μας τη δράση να πάρουμε το γυμναστήριο να κάνουμε 

μια παράλληλη εκδήλωση για να βγάλουμε. Όχι. Έτσι, λοιπόν, αναγκαστικά το ένα 

όργανο ή το δεύτερο ή το τρίτο που θα 'ρθει, νομίζω εδώ ήσασταν παλιά, πριν από 6-7 

χρόνια φωνάζαμε έλα εδώ, πάρε ένα τραμπολινάκι, έλα εδώ, πάρε ένα διάδρομο, γιατί; 

γιατί είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Τώρα, παιδιά, λυπάμαι που το λέω, αλλά στις 

δυο πλήρως υποτίθεται εξοπλισμένες αίθουσες και στη μία και στην άλλη τα προβλήματα 

είναι τεράστια και προσπαθούμε με μπαλώματα είτε με ένα ταπί, είτε  με ένα δίζυγο, είτε 

με τους κρίκους, είτε με μια δοκό, είτε με ένα ταπί τώρα που λέμε στην Αεροβική, 



προσπαθούμε να καλύψουμε όλα τα παιδιά μας, όλα τα τμήματά μας. Δεν είναι αυτό, 

πιστέψτε με. Γιατί αυτή τη στιγμή [29.48] Δεν βαρέθηκα να το λέω και θα το λέω συνέχεια, 

όταν πας σε ένα γήπεδο μπάσκετ, τη μπασκέτα σου την έχει έτοιμη η Πολιτεία. Το πολύ 

πολύ να αλλάξει η Διοίκηση ένα διχτάκι. Τα φιλέ είναι όλα έτοιμα βαλμένα, στο γήπεδο 

είναι όλα έτοιμα τα γκαζόνια, τα κάνουν όλα αυτοί και οι ομάδες μόνο παίζουν μπάλα. 

Αλλάζουν το ένα, αλλάζουν το άλλο. Τα σωματεία, πάμε να δούμε λίγο τα σωματεία που 

υπάρχουν σε όλους αυτούς τους οργανισμούς; Με τεράστια έσοδα. Ιστιοπλοϊία, φιλέτα 

γωνία με καφετέριες, με μαγαζιά, τεράστια. Πάμε να δούμε λίγο στο πόλο; Το στοίχημα, 

το στοίχημα, παίζονται από πίσω, το στοίχημα, παίζονται λεφτά, όλα αυτά. Εμείς πού 

είμαστε σε αυτή την κατηγορία; Εμείς αναγκαστικά προσπαθούμε να αξιολογήσουμε και 

να πάρουμε ό,τι μας παίρνει. Μπορεί να λέει η Ειρήνη ότι ξέρεις, εγώ έκανα έναν αγώνα 

και περηφανεύεται γι' αυτό και μπράβο της. Κι εγώ της λέω συγχαρητήρια. Βρήκε 5-10 

χορηγούς, πήρε ξέρω 'γω ένα ποσό Χ και μπράβο της και έκανε αυτό. Δεν μπορώ όμως να 

το κάνω εγώ. Γιατί εγώ δεν μπορώ να είμαι ένα σωματείο, γιατί εγώ δεν μπορώ να δώσω σε 

ένα και να μη δώσω σε άλλους. Κι έτσι προσπαθούμε να κοιτάξουμε το σύνολο. Το σύνολο, 

λοιπόν, αυτή τη στιγμή τι μας λέει; Ότι αν πάμε σε έναν αγώνα στο εξωτερικό, πρέπει να 

πάμε σε έναν αγώνα στο εξωτερικό, για όλα τα παιδιά. Δεν μπορεί. Και είπαμε έλα, ναι, 

έτσι όπως το λέει είναι, εμείς την είπαμε είσαι επίλεκτη, αλλά θα κατέβεις εσύ με δικά 

σου έξοδα, θα κάνεις το τεστ για να αξιολογήσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή έχετε 

την εντύπωση ότι μπορούσα να καλύψω όλα τα έξοδα κάποιων για να κατεβούνε και δεν 

το έκανα; Όσον αφορά τις επιλεγμένες προσπάθειες, ναι, Ειρήνη μου, τις κάνουμε 

μερικές φορές και ξέρεις πάρα πολύ καλά. 

Ειρήνη Αϊνδιλή (Α.Σ. Ειρήνη Χαλκίδας):Όχι, δεν καταλάβατε μάλλον τι είπα. 

Πρόεδρος: Όχι, όχι, θα σου πω και το άλλο. 

Ειρήνη Αϊνδιλή (Α.Σ. Ειρήνη Χαλκίδας):Όταν λέμε όμως επίλεκτες, ευνοούμε και οι 6 

επίλεκτες. 

Αθανάσιος Βασιλειάδης, Πρόεδρος Ε.Γ.Ο.:  Ναι, άκουσέ με, αυτό ήθελα να σου πω 

τώρα. Κάνω μερικές φορές επιλογές και το ξέρεις πάρα πολύ καλά και δεν είναι κρυφό. 

Κάποια αθλήτρια δηλαδή η οποία βρίσκεται σε ένα μέρος και μου λέει εγώ δεν μπορώ να 

κατέβω κ.λπ., ναι, ρε παιδί μου, κατεβάστε αυτές τις τρεις, αναλαμβάνουμε να τις 

δώσουμε. Οι άλλοι είναι πιο κοντά, είναι λίγο πιο μικρό το πρόβλημα. Θα μου πείτε 

κακώς, ρε Πρόεδρε, εδώ είναι μόνο 100, εκεί είναι 1.000. Γιατί δεν το έκανες; πες ότι το 

κάναμε. Anyway όμως. 

Ειρήνη Αϊνδιλή (Α.Σ. Ειρήνη Χαλκίδας):........... 



Αθανάσιος Βασιλειάδης, Πρόεδρος Ε.Γ.Ο.:  ένα λεπτάκι, πρέπει να καταλάβετε ένα 

πράγμα, δεν πάμε σε επιλεκτικότητα ενός, β ή γ. Το βλέπουμε σαν ομάδα. Και δεν 

βλέπουμε και τα σωματεία, νομίζω αυτό το έχουμε αποδείξει, πρέπει να το καταλαβαίνετε. 

Από εκεί και πέρα, θα συνεχίσουμε στην ίδια λογική, αλλά θα πρέπει να ξέρετε κι εσείς 

ένα πράγμα. Ότι τα έξοδα τα οποία βγαίνουν στην πορεία είναι πάρα πάρα πάρα πάρα 

πολλά. Τίποτα από όλα δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Προσπαθούμε να δώσουμε τα 

οδοιπορικά μας, τα δίνουμε. Κι έχουμε γράψει και στον προϋπολογισμό και ξέρουνε και 

οι αθλητές όλοι και ......του Διοικητικού Συμβουλίου ότι αυτά θα δίνονται εκεί που 

υπάρχει περίπτωση και αν τα αντέχει ο οικονομικός προϋπολογισμός. Το ίδιο ακριβώς 

που μας γράφει κι εμάς το υπουργείο Οικονομικών. Μπορεί κάποιο παιδί να πήρε ένα 

500άρικο και το άλλο να πλήρωσε ένα 500άρικο, μπορεί να έχει γίνει. Δεν αντιλέγω. Αυτό 

όμως, παιδιά, δεν είναι στρατηγική που να γυρίσουμε και να πούμε ότι ξέρετε, έγινε αυτό, 

αλλά κακώς έγινε. Να συμφωνήσω όμως με την Ελένη στο κομμάτι ότι έρχονται δύσκολες 

μέρες; .......... Συμφωνώ, δεν με βρίσκεις αντίθετο. Και σίγουρα να ξέρεις ότι 

προβληματιζόμαστε. Αλλά να ξέρεις ένα πράγμα, όπως και στο εξωτερικό έρχονται 

χιλιάδες θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά όλα στο τέλος, απ' τις 

τεχνικές επιτροπές, θα κάνουμε αυτό, να κάνουμε έτσι, να κάνουμε έτσι, και ξεκινάμε 

πάντα να λέμε .... Προεδρείο. Ναι, αλλά να σας πω, στο τέλος πού καταλήξατε; ότι 

χρειάζονται χρήματα. Μου λένε, άρα ιδέες υπάρχουν άπειρες, άπειρες. Εγώ λέω ποιος 

από όλους αυτούς θα ενστερνιστεί τις ιδέες για να προχωρήσουμε; Ποιος όλους αυτούς θα 

τους δει συμπαραστάτες; γιατί οι μόνοι συμπαραστάτες είναι εδώ μέσα. Είτε ασκούνε 

κριτική ή όχι, θεωρώ ότι στο τέλος όλοι μαζί είμαστε. Από έξω όμως, το μόνο που ακούς 

κάθε μέρα είναι ότι είστε απατεώνες, είστε κλέφτες, έχετε βγάλει σπίτια, ότι τσεπώσατε, ότι 

Χ, ότι Ψ, εντάξει. Εμένα δεν με αγγίζουν. 

Ειρήνη Αϊνδιλή (Α.Σ. Ειρήνη Χαλκίδας):Αυτοί που τα λένε είναι σήμερα εδώ όμως. 

Οπότε εδώ που είμαστε εμείς, είμαστε εδώ για να σας τα πούμε μπροστά σας. ......... 

Αθανάσιος Βασιλειάδης, Πρόεδρος Ε.Γ.Ο.:  Ένα λεπτό, Ειρήνη μου, εγώ δεν άκουσα 

κάτι τέτοιο, άμα θες μπορείς να τα πεις. Μπορείς να βγεις εδώ και να μου πεις πόσα 

λεφτά έφαγα. 

Ειρήνη Αϊνδιλή (Α.Σ. Ειρήνη Χαλκίδας):......... 

Αθανάσιος Βασιλειάδης, Πρόεδρος Ε.Γ.Ο.:  Από εκεί και πέρα, λοιπόν, σε αυτή τη 

λογική εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Και καλά κάνεις. Άλλοι όμως θα κρίνουν αν αυτό 

είναι αλήθεια ή όχι. Δυστυχώς. Εγώ μπορεί να το αποδέχομαι ή να μην το αποδέχομαι. 

Αν όμως ο κόσμος σε όλη τη φάση του έχει πειστεί ότι πράγματι κλέβουμε, εντάξει, από 



εκεί και πέρα, ........ να προχωρήσουμε, δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Το δεύτερο. 

Επιλεγμένες προσπάθειες ότι ξέρετε εκείνο, εκείνο, εκείνο. Πάμε, αναπτυξιακή μορφή 1-

Χ αγώνας. Στο τέλος πόσο μας βγαίνει; Να μπούμε 30-35.000 μέσα. Τι κάναμε; ναι, 

έπρεπε να το κάνουμε γιατί είναι αναπτυξιακό. Πώς θα καλυφθεί αυτό το έξοδο; Τι να σας 

πω, Ομοσπονδία, τόσα λεφτά παίρνει; Από πού τα παίρνει τα λεφτά η Ομοσπονδία; Ποιος 

είπε ότι παίρνει τόσα λεφτά η Ομοσπονδία; στο τέλος ποιος καλείται από την εφορία να 

πληρώσει το εγχείρημα; το Διοικητικό Συμβούλιο. Θέλω να πω ότι όπου υπάρχει φτώχεια, 

υπάρχει και γκρίνια. Όλοι μας και ξέρουμε και θέλουμε να κάνουμε το μεγαλύτερο. Το 

θέμα είναι αν μπορούμε να το κάνουμε. Και λέω αν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί, ας 

μην κρυβόμαστε, ό,τι επενδύσεις, αυτά θα πάρεις. Και όταν έξω τρέχουνε με τεράστια 

ταχύτητα και δεν έχουν pits στον αγώνα που κάνουν, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να 

κάνουμε και τρία και τέσσερα και πέντε pits stops για να μπορέσουμε να βρούμε τη 

δύναμη, το χρήμα και οτιδήποτε άλλο για να συνεχίσουμε. Είναι λογικό να μεγαλώνει η 

διαφορά. Και αν μέχρι τώρα δεν μεγάλωνε η διαφορά, είναι γιατί ερχόταν από παλιά κάτι 

πολύ δυνατό το οποίο μπορέσαμε να το συνεχίζαμε. Αλλά συνεχώς μικραίναμε την οροφή. 

Το ότι η ομάδα, που δεν είναι εποχή, αλλά επειδή το είπατε, ότι η ομάδα μπορεί να 

μείνει απέξω, ότι το ένα μπορεί να μείνει απέξω, ναι, δεν αμφιβάλλει κανένας ότι μπορεί 

να μείνει απέξω. Δεν είπα εγώ ότι είναι πανάκεια. Αλλά να σας πω κάτι; γιατί δεν λέτε κι 

εσείς ότι, ξέρω 'γω, από τότε που μπήκαμε, με τα χίλια προβλήματα μέσα από μια κρίση 

που περάσαμε, τεράστια κρίση, και φτάσαμε στα 700.000 ευρώ επιχορήγηση, από τα 

οποία τα 560.000 πηγαίνανε σε μισθοδοσίες, πώς αντέξαμε. Φτάσαμε σε ένα σημείο, 

κάποια στιγμή θα γίνει και μια κοιλιά, πώς θα το κάνουμε; Άμα δεν κάνουμε κάτι. δεν 

μπορεί να ανέβει επάνω. Το πρόβλημα είναι, ήταν στοχευμένο; Δηλαδή πήγαμε κι είπαμε, 

ξέρετε, θα το καταστρέψουμε και το κάναμε; ή το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν γηγενείς 

αδυναμίες; Και μετά, και κλείνω, παιδιά, ακούστε να σας πω κάτι, η δουλειά της 

Ομοσπονδίας είναι συγκεκριμένη. Η δουλειά των ανθρώπων είναι συγκεκριμένη. Οι 

σκέψεις και οι προτάσεις υπάρχουν. Θέλετε ή δεν θέλετε να το καταλάβετε, εγώ είμαι το 

φρένο σε περισσότερες από αυτές. Και είμαι σαφής γιατί είμαι το φρένο. Γιατί όταν στο 

τέλος θα πέσει έξω η Ομοσπονδία, θα πέσει όλο το σύστημα έξω. Και είσαι υποχρεωμένος 

να φρενάρεις όταν βλέπεις τον κατήφορο. Αυτό όμως το φρένο, το μικρό φρένο που όταν 

οι άλλοι τρέχουν σου δημιουργεί προβλήματα, και μακριά από εμένα να πω ότι δεν έχει 

προβλήματα, και είπα ναι, αλλά ελάτε, γιατί ακούω, μα μου, εντάξει, κανένα πρόβλημα, 

εδώ είμαστε όλοι, θα ξανακριθούμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μακάρι να είναι 

τελείως διαφορετικά και να βρείτε όλο το κομμάτι να το κάνετε. Χαρά μου θα είναι γιατί 








