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Αρ. πρωτ.: 327

Μαρούσι, 5 Μαρτίου 2021

Προς
Ενώσεις – Τοπικές Επιτροπές
Σωματεία-μέλη ΕΟΠ
Θέμα: Αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την αβάσιμη προπαγάνδα
λιγοστών αντιπολιτευτικών σωματείων για την ασφάλιση αθλητών 2017
Κύριοι,
Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων (μεταξύ των οποίων και από τον
υποψήφιο Πρόεδρο της ΕΟΠ Βασίλειο Διαμαντόπουλο) που αναπαράγουν την αβάσιμη
προπαγάνδα λιγοστών αντιπολιτευτικών σωματείων στην ΕΟΠ, οφείλουμε να προβούμε
σε ορισμένες υπενθυμίσεις και επισημάνσεις προς αποκατάσταση της αλήθειας, με την
ειλικρινή ελπίδα να σταματήσει επιτέλους αυτή η αποδεδειγμένα άσκοπη και
ατελέσφορη απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων, που το μόνο αποτέλεσμα που εν τέλει
έχει είναι η δυσφήμηση του αθλήματος της ποδηλασίας ενώπιον της κοινής γνώμης.
Ως προς την επίμαχη περίπτωση μήνυσης 5 σωματείων (ΠΣ Κρόνος Νίκαιας,
ΠΕΣΑ Αστέρας, ΠΓΣ Λάρισας, ΠΣ Τρικάλων, ΑΟ Χανίων Ο Κύδων) για δήθεν υπεξαίρεση
χρηματικών ποσών που είχαν δοθεί στην ΕΟΠ για την ασφάλιση αθλητών, σε εκτέλεση
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠ από το 2017 τα επίμαχα χρηματικά
ποσά έχουν ήδη επιστραφεί σε όλα τα σωματεία της ΕΟΠ (γεγονός άλλωστε που έχει
ομολογήσει εγγράφως το 1 από τα 5 σωματεία που άσκησαν τη μήνυση, το σωματείο
ΠΓΣ Λάρισας με Πρόεδρο το Σάββα Τσοπούρογλου, βλ. συνημμένο) και επομένως
αναμένεται με βεβαιότητα η απαλλαγή των κατηγορουμένων από κάθε ποινή
σύμφωνα με το άρθρο 381 ΠΚ.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι εντελώς περιττή η προβολή οποιωνδήποτε νομικών ή
άλλων επιχειρημάτων για την ουσία της υπόθεσης που αποδεικνύουν την πλήρη και
προφανή νομιμότητα της δράσης της ΕΟΠ, π.χ.:
- ότι τα επίμαχα χρηματικά ποσά αποτελούσαν και αποτελούν παγίως επίσημα
έσοδα της ΕΟΠ και επομένως ανήκαν στην κυριότητα (και όχι απλώς στην κατοχή) της
ΕΟΠ και επομένως ούτως ή άλλως δεν νοείτο να υπάρξει υπεξαίρεση των ποσών αυτών,
η οποία προϋποθέτει ιδιοποίηση ποσών που ανήκουν κατά κυριότητα σε άλλον
- ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠ δεν ιδιοποιήθηκαν τα επίμαχα
χρηματικά ποσά για ιδιοτελείς σκοπούς, αλλά τα δαπάνησαν για την κάλυψη των
ανελαστικών αγωνιστικών αναγκών της ΕΟΠ που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον,
π.χ. για τη διεξαγωγή Πανελληνίων Πρωταθλημάτων ποδηλασίας και τη συγκρότηση και
λειτουργία των Εθνικών Ομάδων, χωρίς την οποία θα ήταν αδύνατη η εξασφάλιση
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πρόκριση της χώρας μας με 3 αθλητές για τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο
2021, για την οποία πανηγυρίζει σήμερα όλη η ποδηλατική κοινότητα
- ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία και την προκήρυξη της ΕΟΠ η επίμαχη σύμβαση
ασφάλισης είχε ήδη συναφθεί νομίμως με την κατακύρωση της εταιρείας που παρείχε τη
συμφερότερη προσφορά (ανεξάρτητα από το χρόνο καταβολής του τιμήματος, που σύμφωνα
με την προκήρυξη θα γινόταν με τον όρο εκταμίευσης της 1ης δόσης).
Περαιτέρω, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε σε όσους πανηγυρίζουν για την άσκηση
ποινικής δίωξης, ότι όλοι εν γένει οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται ΑΘΩΟΙ και πρέπει να
αντιμετωπίζονται ως ΑΘΩΟΙ μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο ενώπιον των αρμόδιων
δικαστηρίων. Είναι λοιπόν προφανές ότι όποιοι δεν σέβονται το τεκμήριο αθωότητας θα
κληθούν να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης για τις πράξεις τους.
Καλούμε τους πάντες να αναλογιστούν ότι οι συνεχείς και επανειλημμένες
δικαστικές νίκες και δικαιώσεις της διοίκησης της ΕΟΠ απέναντι στα ελάχιστα
σωματεία της μειοψηφίας από το 2012 μέχρι και σήμερα (π.χ. υπόθεση Φύλλων Αγώνα
του Athens Track Grand Prix 2013) αποδεικνύουν με τον πλέον εμφατικό και αφοπλιστικό τρόπο
ότι δεν δικαιολογείτο και δεν δικαιολογείται επ’ ουδενί η σιγουριά και η έπαρση με
την οποία οι εκπρόσωποι των σωματείων της μειοψηφίας διαδίδουν για 9 χρόνια
αβάσιμους ισχυρισμούς κατά της διοίκησης της ΕΟΠ σε τηλεοπτικές εκπομπές,
εφημερίδες, ραδιοφωνικές εκπομπές, ιστοσελίδες, μέσα κοινής δικτύωσης, επιστολές και κατ’
ιδίαν συζητήσεις.
Ευελπιστούμε οι καταγγέλλοντες να αντιληφθούν επιτέλους τη ματαιότητα της
προσπάθειάς τους να πείσουν τα σωματεία της ΕΟΠ ότι οι καταγγελίες τους είναι δήθεν βάσιμες
και να αντιληφθούν επιτέλους ότι η αποτυχημένη αυτή πρακτική τους τα τελευταία 8 χρόνια το
μόνο αποτέλεσμα που έχει είναι η πρόκληση σοβαρότατης ζημίας στο άθλημα της ποδηλασίας
και η προσβολή της προσωπικότητας, της φήμης, της τιμής και της υπόληψης της ΕΟΠ, της
πλειοψηφίας των σωματείων ποδηλασίας και της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΟΠ.
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας
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