Β. Σεβαστής: "Θα μείνω στον
ΣΕΓΑΣ όσο θέλω εγώ"
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Σεέντονο κλίμα πόλωσης μεταξύ της ηγεσίας του υπουργείου Αθλητισμού και ορισμένων ηγεσιών
Ομοσπονδιών για το όριο ηλικίας που θέτει το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού, ξεκίνησε η
επεξεργασία του στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
ΠρόεδροιΟμοσπονδιών πάντως, όπως ο κ. Β. Σεβαστής του ΣΕΓΑΣ, εξέφρασαν ανοιχτά την
αντίθεση τους στον υπουργό Λ. Αυγενάκη.
"θαμείνω στον ΣΕΓΑΣ όσο θέλω εγώ και όσο με θέλουν τα σωματεία, εκεί θα παραμείνω". Ο
νόμος αυτός είναι για να 'ξυρίσει' όλες τις ηγεσίες και τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών, ήταν το σχόλιο
του κ. Σεβαστή. "Δεν είμαστε όλοι λαμόγια. Θα αγωνιστούμε μέχρι το τέλος αν περάσει ο νόμος να
τον ανατρέψουμε και να μην τον εφαρμόσουμε".
Στοναντίποδα , λίγο νωρίτερα, ο χρυσός ολυμπιονίκης Ιστιοπλοΐας Νίκος Κακλαμανάκης από την
Ένωση Ελλήνων Ολυμπιονικών όχι μόνο τάχθηκε υπέρ του να μπουν όρια ηλικίας στις ηγεσίες
των Ομοσπονδιών αλλά μετέφερε σημεία και τέρατα στην Επιτροπή από προσωπική εμπειρία
μιλώντας για "εκφοβισμούς, απειλές, τελεσίγραφα, διαφθορά στη διαχείριση δημοσίου χρήματος".
Ο ίδιος είπε ότι τον έχουν απειλήσει προσωπικά επειδή "κατήγγειλα πράγματα από την εποχή του
Α. Φούρα ακόμα και υπάρχουν θέματα που έχουν λάβει τον δρόμο της δικαιοσύνης".
Όριο ηλικίας τα 70 χρόνια
Μεταφέρονταςδιάλογο με Πρόεδρο Ομοσπονδίας μάλιστα ο κ. Κακλαμανάκης είπε πως όταν
μετέφερε τα προβλήματα "η απάντηση που έλαβα ήταν 'αν είσαι μάγκας κατέβα για Πρόεδρος '.
Τότε κι εγώ απάντησα πως δεν με ενδιαφέρει να διοικήσω αλλά θέλω να είμαι στη θάλασσα. Με
την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ειλικρινά σας λέω, φοβάμαι να γράψω το παιδί μου στην
ιστιοπλοΐα.
"Ναέχουν άλλες δύο θητείες όσοι έχουν συμπληρώσει το όριο της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής" επέμενε ο κ. Σεβαστής και ζήτησε μεταβατική διάταξη ενώ ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος υπογράμμισε πως η ΔΟΕ ζητάει εναρμόνιση των
ηλικιακών ορίων και τροποποίηση των καταστατικών.
Ουφυπουργός Αθλητισμού κ. Λ. Αυγενάκης υπογράμμισε πως το επίμαχο άρθρο που βάζει όριο

ηλικίας να αποχωρεί κάποιος από την ηγεσία αθλητικής Ομοσπονδίας εάν συμπληρώνει τα 70 έτη
είναι αναγκαίο "για να μπει φρέσκος αέρας στις Ομοσπονδίες".
Μετην επίμαχη ρύθμιση αποχωρούν από τον χώρο του αθλητισμού, μεταξύ άλλων, στελέχη όπως
ο κ. Γ. Βασιλακόπουλος της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και Δ. Διαθεσόπουλος της
Κολύμβησης.
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