ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΤΗΛ : +30210 9404825
ΦΑΞ :+30 210 9404829
E-mail: secretariat@eio.gr,

sports@eio.gr

08-07-2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΙΟ: ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΓΩΓΗ
ΣΤΟΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ

Ο υφυπουργός αθλητισμού είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έπρεπε να χαρακτηρίσει
«θλιβερό και εκτός αθλητικού πνεύματος και αξιών» το γεγονός ότι η Ιστιοπλοϊκή
Ομοσπονδία κατέθεσε αγωγή σε βάρος του Νίκου Κακλαμανάκη. Κι αυτό για δύο
λόγους. Πρώτον γιατί ο Ολυμπιονίκης της ιστιοπλοΐας μίλησε ενώπιόν του μέσα στην
Βουλή για διασπάθιση του δημοσίου χρήματος, διαφθορά, υπεξαίρεση, παράνομες
πρακτικές και κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους της ΕΙΟ χωρίς να παρουσιάσει ούτε ένα
στοιχείο, έστω την παραμικρή ένδειξη για να στηρίξει τις κατηγορίες του. Και δεύτερον
διότι επί των ημερών του κ. Αυγενάκη έγιναν δυο οικονομικοί έλεγχοι στην ΕΙΟ και ο
υφυπουργός αθλητισμού διαπίστωσε γιατί η Ομοσπονδία είναι 2η στο πρόγραμμα
ΧΙΛΩΝ της ΓΓΑ.
Kαι με την ευκαιρία, ο κ. Αυγενάκης τι θα ανεβάσει στο Tweeter όταν πληροφορηθεί ότι
ο Ολυμπιονίκης Νίκος Κακλαμανάκης έχει καταθέσει αγωγή σε βάρος της Βούλας
Ζυγούρη, η οποία είναι Ολυμπιονίκης στην πάλη και γενική γραμματέας του Συλλόγου
Ελλήνων Ολυμπιονικών, καθώς και στον παλιό πρωταθλητή και προπονητή ιστιοπλοΐας
Μπάμπη Σαββάκη; Και στις δύο περιπτώσεις όχι γιατί τον αποκάλεσαν κλέφτη, όπως
αυτός κατηγορεί τα μέλη της διοίκησης της ΕΙΟ, αλλά για υποτιμητικά, κατά την άποψή
του, σχόλια στο διαδίκτυο.
Στα 29 χρόνια συνεχόμενης διοίκησης η ΕΙΟ ουδέποτε κατέθεσε αγωγή σε κάποιον.
Πολύ περισσότερο σε αθλητή και, μάλιστα, Ολυμπιονίκη. Υποχρεώθηκε να το κάνει
στον Κακλαμανάκη για τις δηλώσεις του στην Βουλή και στα όσα έγραψε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Κι αυτό το ξεκαθαρίζουμε διότι σε ορισμένα ΜΜΕ δεν
αναφέρθηκαν οι λόγοι της αγωγής.
Η διοίκηση της Ομοσπονδίας, λοιπόν, τον περασμένο Νοέμβριο του απέστειλε εξώδικο
για να ανακαλέσει και επικράτησε η απόλυτη σιωπή. Η ΕΙΟ του έδωσε προθεσμία 10

ημερών και τον περίμενε 6 μήνες! Ήταν αδύνατον να μην προχωρήσει στην αγωγή, διότι
ολόκληρος ο ιστιοπλοϊκός κόσμος και η ευρύτερη αθλητική οικογένεια θα έβγαζε το
εύλογο συμπέρασμα ότι ο Κακλαμανάκης είχε δίκιο σε αυτά που είπε. Η αγωγή ήταν
μονόδρομος. Διαφορετικά η ΕΙΟ θα φαινόταν ότι αποδέχεται τις κατηγορίες του πρώην
αθλητή.
Το ποσό των 100.000 ευρώ που αξιώνει η ΕΙΟ θα δοθεί στους ΑμεΑ αθλητές της
ιστιοπλοΐας και σε παραμεθόρια ναυτικά σωματεία.
Για την πλήρη ενημέρωσή σας διαβάστε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων
Κακλαμανάκη στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής σε βάρος της
ΕΙΟ κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον νέο αθλητικό νόμο.
«Πόσο αντιπροσωπευτικές των αθλητών είναι οι σημερινές διοικήσεις των
ομοσπονδιών; Ενέχονται μήπως σε κατάχρηση εξουσίας με αθέμιτες και παράνομες
πρακτικές ενάντια στο δημόσιο συμφέρον διαχρονικά; Δεν υπάρχει διαχείριση υγιής του
δημοσίου χρήματος, δεν υπάρχει έλεγχος κατά των φαινομένων κατάχρησης,
υπεξαίρεσης. Αυτή τη στιγμή ζητάμε να γκρεμίσετε τείχη διαφθοράς, τείχη της
κατάχρησης εξουσίας, διασπάθισης δημόσιου χρήματος και τείχη περιφρόνησης».
Η διοίκηση της ΕΙΟ ετοιμάζει πλήρη φάκελλο και θα ενημερώσει τον Πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη για τους
ηθικούς αυτουργούς της υπόθεσης και τις απαράδεκτες συμπεριφορές ενάντια στη
νομιμότητα.
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