


2 Του Παναγιώτη Αποστόλου
Πολιτικού αναλυτή - αρθρογράφου

egerssi@otenet.gr
www.egerssi.gr

 Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Ο
ι Ολυμπιακοί αγώνες του Τόκιο έφε-
ραν στην επικαιρότητα για άλλη μια 
φορά την ελληνική άρση βαρών, 
όμως αυτή την φορά η αιτία δεν 
ήταν οι μεγάλες διακρίσεις που μας 
έκαναν άλλοτε  υπερήφανους, αλλά  
η  δραματικά αρνητική   εικόνα του 

αθλήματος  που ασφαλώς και δεν ταιριάζει στην μεγάλη 
ιστορία της άρσης βαρών στην χώρα μας.
Είδαμε λοιπόν εν έτη 2021 τον Θ.  Ιακωβίδη, τον  μοναδι-
κό  αθλητή που εκπροσώπησε την ελληνική άρση βαρών 
να αναφέρει με λυγμούς  την έλλειψη υποστήριξης στην 
Ολυμπιακή του προετοιμασία, στη συνέχεια ακούσαμε 
την Ομοσπονδία να συμφωνεί μαζί του και να μεταφέ-
ρει το πρόβλημα στην Πολιτεία και την  Πολιτεία να το 
επιστρέφει  και πάλι στην Ομοσπονδία ως αποκλειστικά 
υπεύθυνη για την προετοιμασία….
Πραγματικός τραγέλαφος!
Ωστόσο το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις,  ευαισθη-
τοποίησε την κοινή γνώμη, βρέθηκαν χορηγοί, δόθηκαν 

υποσχέσεις,  όμως μέχρι στιγμής όλα έμειναν στην επι-
κοινωνία και όχι στην ουσία του προβλήματος.
Και το ερώτημα που τίθεται είναι αν τελικά οι μεγάλες δι-
ακρίσεις, είναι ένα αποκλειστικά οικονομικό ζήτημα, ή μή-
πως το μεγαλύτερο μερίδιο των επιτυχιών εξαρτάται από 
την αγάπη, την αφοσίωση στους αγωνιστικούς στόχους, 
την σκληρή δουλειά  αθλητών – προπονητών, μαζί  με τη  
σωστή διαχείριση και την αποτελεσματική οργάνωση.
Σ’ αυτά λοιπόν τα ερωτήματα θα απαντήσουμε μέσα από 
την ίδια την ιστορία της άρσης βαρών!
Μέχρι λοιπόν το 1972, ημερομηνία ίδρυσης της  Ελληνι-
κής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (ΕΟΑΒ), τότε που δεν 
υπήρχαν όχι μόνο επιχορηγήσεις, αλλά ούτε καν  Ομο-
σπονδία Άρσης Βαρών, εμφανίζεται η πρώτη “φουρνιά” 
αθλητών που διακρίθηκαν μέσα σε αντίξοες συνθήκες, 
αλλά με πολύ αγάπη και προσφορά στο άθλημα:  
Στέργιος Τσούκας, Χρήστος Τσούκας, Στέλιος Αρβανιτό-
πουλος, Μάριος Αρβανιτόπουλος, Νίκος Γραμματικόπου-
λος, Ανδρέας Φασιανός, Κ Απολλωνάτος, Κ. Χρηστάκος, 
Ν. Πολύδωρος,  Γ. Οικονόμου, Α. Φλασκής, Θ. Παπού-

λιας, ήταν ορισμένοι από τους πρωταγωνιστές εκείνης 
της εποχής. 
Μαζί τους και η “ψυχή” της άρσης βαρών,  ο αείμνηστος 
Ηλίας Μπαζίνας. 
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκυο 1960,  η άρση 
βαρών συμμετέχει  με τον Ζακ Ψάλτη (17η θέση), στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μεξικό 1968 με τον Στέργιο 
Τσούκα (17η θέση) και τον Χ. Ιακώβου! 
Κερδίζει  με τον Χρήστο Ιακώβου χρυσό μετάλλιο στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 1971 και  συμμετέχει στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες  στο Μόναχο  το 1972 με 4 αθλη-
τές:
Χ. Ιακώβου (5η θέση), Ν. Ηλιάδης (11η θέση), Π. Σπύρου 
(12η θέση) και Λ. Στεφανουδάκης (18η θέση). Και όλα 
αυτά χωρίς χρήματα και χωρίς Ομοσπονδία….
Το 1976 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ η 
χώρα μας συμμετέχει  με 4 αθλητές (Γ. Αθανασιάδης, Λ. 
Στεφανουδάκης, Χ. Ιακώβου και  Ν. Ηλιάδης, που κατα-
κτά την 4η θέση και η οποία ήταν και  η  καλύτερη διά-
κριση από όλα τα αθλήματα της ελληνικής Ολυμπιακής 

Ο Ηλίας Μπαζίνας με τον Γιάννη Σγουρό
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αποστολής. Επιστέγασμα των επιτυχιών της δεκαετίας 
του ‘70 ήταν ότι ο ΠΣΑΤ  για τρείς συνεχείς χρονιές ανα-
δεικνύει  από την άρση βαρών τον καλύτερο αθλητή της 
χρονιάς, 1975, Χ. Ιακώβου, 1976 και 1977, Ν. Ηλιάδη. 
Την δεκαετία του 1970 εμφανίζονται και νέοι αθλητές 
που προσθέτουν σημαντικές διακρίσεις σε Παγκόσμια 
και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα: 
Γ. Κατσαϊδώνης, Π. Λεζπουρίδης, Δ. Ζαρζαβατσίδης.
Και φτάνουμε στο 1980, όπου η άρση βαρών συμμετέχει 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες  της Μόσχας με 5 αθλητές:
Ν. Ηλιάδης (8η θέση), Δ.  Ζαρζαβατσίδης (8η θέση), Γ. 
Σιδηρόπουλος (10η θέση), Γ. Κατσαϊδώνης (10η θέση) 
και Π. Λεζπουρίδης.
Την δεκαετία του 1980 εμφανίζονται νέοι ταλαντούχοι 
αθλητές (Γ. Γέροντας, Χ. Κωνσταντινίδης, Γ. Τσιντσά-
ρης, Β. Σταυρίδης, Χ. Σφακιανάκης, Γ. Παναγιωτάκης, 
Σ. Γραμματικόπουλος, Α. Σιζόπουλος, δημιουργώντας 

μια νέα εποχή μεγάλων διακρίσεων. Έτσι λοιπόν το 1983 
στους Μεσογειακούς αγώνες η ελληνική ομάδα κατα-
λαμβάνει την  1η θέση μεταξύ όλων των κρατών της Με-
σογείου και το 1983 η άρση βαρών 
ψηφίζεται από τον ΠΣΑΤ ως  το 1ο άθλημα στην Ελλάδα!
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες 1984 
προστίθεται άλλη μια επιτυχημένη παρουσία  με συμ-
μετοχή 9 αθλητών (Ι. Ηλιούδης (13η θέση), Σ. Γραμματι-
κόπουλος, Γ. Παναγιωτάκης, Β. Σταυρίδης,  Ν. Ηλιάδης 
(6η θέση), Γ. Τσιντσάρης (4η θέση), Γ. Γέροντας (7η 
θέση), Γ. Κατσαϊδώνης (9η θέση), Π. Λεζπουρίδης (12η 
θέση).
Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες  του Λος Άντζελες ολο-
κληρώνεται μια  πορεία μεγάλων επιτυχιών  και ξεκινά 
η χρυσή εικοσαετία του αθλήματος (1984-2004) με την 
ανάληψη της ηγεσίας του αθλήματος από τον Γιάννη  
Σγουρό, που κυριολεκτικά το εκτόξευσε στην κορυφή 

του παγκόσμιου αθλητισμού σε όλους τους τομείς. Διοι-
κητικά, αγωνιστικά, διεθνείς σχέσεις…
Όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει μέχρι τότε η ελληνική 
άρση βαρών είχε  μεγάλες διακρίσεις, όμως ταυτόχρο-
να  υπήρχαν οι κατεστημένες δυνάμεις που όλοι τις 
αντιμετώπιζαν με δέος και κανείς δεν τολμούσε να τις 
αμφισβητήσει,  όπως η Σοβιετική Ένωση, η Βουλγαρία, 
η Κίνα! 
Κανείς… εκτός από τον Γιάννη Σγουρό, ο οποίος έμελλε 
να αλλάξει  τον τρόπο σκέψης αθλητών, προπονητών, 
διοίκησης, και να δώσει σ’ όλους   την νοοτροπία του 
νικητή!
Ο Γιάννης Σγουρός πίστεψε ότι η ελληνική άρση βαρών 
με  σχεδιασμό, ενότητα, πολύ δουλειά και αξιοποίηση 
πόρων και έμψυχου δυναμικού,  μπορεί, όχι απλά να πε-
τύχει περισσότερα, αλλά να γίνει η  πρώτη δύναμη  στον 
κόσμο!
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Αυτό του το όραμα το μετέφερε στους συνεργάτες του  
στο Δ.Σ της ΕΟΑΒ και στην προπονητική ηγεσία της 
εθνικής ομάδας την οποία ανέθεσε στον Χ. Ιακώβου 
που ήρθε  με δική του παρότρυνση από την Αμερική για 
να καταθέσει γνώσεις, πάθος και πολλή δουλειά στο 
άθλημα που είχε ήδη προσφέρει πάρα πολλά.
Η 1η περίοδος της εικοσαετίας μέχρι το 1990 περιλαμ-
βάνει τους  Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988 
όπου συμμετείχαμε με πέντε αθλητές και οι οποίοι  
πέτυχαν μια 6η  θέση με τον Γ. Σιδηρόπουλο και δύο 
όγδοες θέσεις με τον Χ. Κωνσταντινίδη και τον Π. Σαλ-
τσίδη.
Στη συνέχεια ο Χ. Ιακώβου αναλαμβάνει προπονητής 
της εθνικής ομάδας και ξεκινούν οι μεγάλες διακρίσεις 
με τον  Π. Σαλτσίδη στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 
1990 με την κατάκτηση  ενός αργυρού και δύο χάλκι-
νων  μεταλλίων στην κατηγορία των 100kg και της Μ. 
Χριστοφορίδου που υπήρξε η πρωτοπόρος της γυναι-
κείας άρσης βαρών στην χώρα μας, να πετυχαίνει αμέ-
τρητες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διακρίσεις!
Η 2η περίοδο ξεκινά το 1991 όταν έρχονται στην Ελ-
λάδα οι ομογενείς Πύρρος Δήμας, Γιώργος Τζελίλης, 

Λεωνίδας Σαμπάνης, Βίκτωρ Μήτρου και Λωνίδας Κόκ-
κας από τη Βόρεια Ήπειρο και  Βαλέριος Λεωνίδης από 
την πρώην Σοβιετική  Ένωση. Τρία χρόνια αργότερα 
επαναπατρίζεται από την Γεωργία ο Κάχι Καχιασβίλη 
και η ελληνική ομάδα μετατρέπεται σε συγκρότημα πα-
γκοσμίων διαστάσεων!
Τα αποτελέσματα του σχεδιασμού της διοίκησης του 
Γιάννη Σγουρού και της δουλειάς του Χρήστου Ιακώ-
βου δεν άργησαν να φανούν στους Ολυμπιακούς αγώ-
νες το  1992 στην Βαρκελώνη όπου  ο Πύρρος Δήμας 
κατακτά το χρυσό μετάλλιο ο  Β. Λεωνίδης την 5η θέση  
και ο Π. Σαλτσίδης την 7η θέση. Σ’ αυτές έρχονται να 
προστεθούν και οι παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διακρί-
σεις της Μ. Χριστοφορίδη και της  Π. Αντωνοπούλου.
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996 ο Π. 
Δήμας έρχεται 1ος, ο Κάχι Καχιασβίλη 1ος, ο  Β. Λεω-
νίδης, Λ. Σαμπάνης και Λ. Κόκκας  καταλαμβάνουν την 
2η θέση,  οι Γ. Τζελίλης  και Β. Μήτρου την 4η θέση, 
ενώ ο Π. Σαλτσίδης καταλαμβάνει την 8η θέση. 
Η Ελληνική Ομάδα άρσης βαρών είναι πλέον η κορυ-
φαία στον κόσμο και οι Αθηναίοι τους υποδέχονται με 
τιμές ηρώων στο Καλλιμάρμαρο!

Στις Ολυμπιακές διακρίσεις προστίθενται και οι παγκό-
σμιες νίκες. Το 1995 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της 
Καντόνα, η χώρα μας κατετάγη πρώτη στον πίνακα με-
ταλλίων,  με 6 χρυσά 4 ασημένια και 4 χάλκινα. 
Τρία χρόνια αργότερα στο Λάχτι της Φιλανδίας κατέ-
κτησε την απόλυτη πρωτιά με 6 χρυσά, 4 ασημένια, 5 
χάλκινα και 566 βαθμούς!
Στο δε 1999 και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα  της Αθή-
νας, παρουσία για πρώτη φορά στην παγκόσμια άρση 
βαρών χιλιάδων φιλάθλων,  η πατρίδα μας κατακτά για 
δεύτερη φορά τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτρι-
ας συγκεντρώνοντας 20 μετάλλια (4 χρυσά, 10 ασημέ-
νια, 6 χάλκινα)!
Στους Ολυμπιακούς αγώνες το 2000 στο Σίδνεϋ η 
χώρα μας βρίσκεται και πάλι στην κορυφή των μεταλ-
λίων στους άνδρες με δύο χρυσά μετάλλια από τον Π. 
Δήμα και τον Κάχι Καχιασβίλη, δύο αργυρά με τον Λ. 
Σαμπάνη και τον Β. Μήτρου, την 7η θέση με τον Χ. Σπύ-
ρου και το πρώτο χάλκινο μετάλλιο στις γυναίκες με 
την Ι. Χατζηιωάννου. 
Στην περίοδο μετά το 2000 προστίθενται και οι παγκό-
σμιες και ευρωπαϊκές διακρίσεις της Ν. Τσακίρη. 
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Η πορεία της “ντριμ τιμ” της άρσης βαρών ολοκληρώ-
νεται στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας το 2004  
με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από τον Π. 
Δήμα,  ενώ είναι ήδη έτοιμη  μια νέα ομάδα αθλητών και 
αθλητριών για να παραλάβει την σκυτάλη των επιτυχιών 
του αθλήματος.
Σ’ αυτή την εικοσαετία (1984-2004) οι αγωνιστικές και 
οργανωτικές επιτυχίες υπήρξαν πολλές και μεγάλες, 
όμως το  μεγαλύτερο κατόρθωμα ήταν ότι  η άρση 
βαρών συγκίνησε και μπήκε στο σπίτι και στην καρδιά 
όλων των Ελλήνων φίλαθλων!
Σήμερα αν αναζητήσουμε τους παράγοντες που συνέ-
βαλλαν στην δημιουργία εκείνης της ιστορικής εποχής 
για την Ελληνική άρση βαρών, θα διαπιστώσουμε ότι 
δεν ήταν μόνο η υποστήριξη της πολιτείας, ακόμη πιο  
καθοριστικοί  υπήρξαν ο σχεδιασμός,  η οργάνωση, η 
σύμπνοια και το όραμα αθλητών, προπονητών, διοίκη-
σης! 

Η  άρση βαρών για δυο δεκαετίες με πρόεδρο τον 
Γιάννη Σγουρό έστελνε στην κοινωνία το μήνυμα, ότι η 
σκληρή δουλειά, ο προγραμματισμός και πάνω απ’ όλα 
η ομαδική δουλειά φέρνουν τα μεγάλα αποτελέσματα 
και δείχνουν το δρόμο για την επιτυχία! 
Είναι γεγονός ότι το άθλημα μετά το 2004 πέρασε δύ-
σκολες στιγμές με πιο κρίσιμη και αρνητική την περίοδο 
του 2008. Όμως σε καμία περίπτωση η σημερινή εικόνα  
δεν οφείλετε σε εκείνη την περίοδο. 
Η πολιτεία, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων συνέχισε να 
χρηματοδοτεί και να υποστηρίζει την άρση βαρών και 
μάλιστα συγκριτικά και αναλογικά με περισσότερα χρή-
ματα απ’ ότι έδινε σε παλαιότερες εποχές!
Δυστυχώς σήμερα η άρση βαρών στέλνει τα εντελώς 
αντίθετα μηνύματα από εκείνη την ιστορική για τον ελ-
ληνικό αθλητισμό εποχή. 
Η ομαδικότητα, το σχέδιο και το όραμα, αντικαταστάθη-
καν από  ευκαιριακές τακτικές, από σκληρές  αντιπαρα-

θέσεις, από έλλειψη κάθε στρατηγικής. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο ο Χρήστος Ιακώβου, όσο 
και τα μέλη της μεγάλης ομάδας παραμένουν στο περι-
θώριο, χωρίς την δυνατότητα καμίας προσφοράς.
Το άθλημα κυριολεκτικά αυτοκαταστρέφεται και αυτή η 
καταστροφική πορεία  ασφαλώς και βαρύνει την διοίκη-
ση της Ομοσπονδίας, που αντί να ενώσει τον χώρο και  
να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους του,  αθλητές, 
προπονητές, σωματεία, σπέρνει διχόνοιες, λειτουργεί 
χωρίς πρόγραμμα, βάζει στο περιθώριο και απαξιώ-
νει  αθλητές και προπονητές με μεγάλη προσφορά στο 
άθλημα.
Όμως για την σημερινή κατάντια, μαζί με τις ευθύνες 
της  διοίκησης της ομοσπονδίας, οι ευθύνες βαρύνουν 
και την Πολιτεία, που αντί να παρέμβει  για να σταματή-
σει τον αφανισμό της ελληνικής άρσης βαρών, επιλέγει 
το ρόλο του αδιάφορου παρατηρητή στην καταστροφι-
κή εσωστρέφεια του ιστορικού αθλήματος! 
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Ο
Γιάννης Σγουρός γεννήθηκε στην 
Θεσσαλονίκη το 1952. Από το 1964 
ξεκίνησε να αγωνίζεται στην ομά-
δα καλαθοσφαίρισης του Εσπέρου 
Θεσσαλονίκης. Μετά τον θάνατο του 
πατέρα του το 1970, μεταβαίνει στην 
Αθήνα, όπου προσλαμβάνεται στον 

τραπεζικό Όμιλο της Alpha Τράπεζας Πίστεως, όπου στην 
συνέχεια αναδεικνύεται ως ανώτερο στέλεχός της. Πα-
ράλληλα, υπήρξε αθλητής της ομάδας καλαθοσφαίρισης 
από το 1971 έως το 1980 του Μίλωνα Νέας Σμύρνης, που 
αγωνιζόταν στην Α2 Εθνική κατηγορία, ενώ από το 1972 
ως το 1981 υπήρξε προπονητής των παιδικών και εφηβι-
κών τμημάτων του συλλόγου και έπειτα την αγωνιστική 

περίοδο 1971-72, προπονητής της ομάδας καλαθοσφαί-
ρισης των ανδρών. 
Τον επόμενο χρόνο, ανέλαβε την προεδρία του αθλητικού 
συλλόγου, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1996. Από 
1984 έως το 1996, υπήρξε παράλληλα πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (ΕΟΑΒ). 
Το 1987, υπήρξε πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, ενώ τον επόμενο χρόνο ανέ-
λαβε την αντίστοιχη θέση στην Παγκόσμια Ομοσπονδία!
Η ενεργή ενασχόλησή του με τον αθλητισμό, σταματά 
όταν αναλαμβάνει από τις 23 Οκτωβρίου 1996 Γενικός 
Γραμματέας Αθλητισμού του υπουργείου Πολιτισμού. 
Παράλληλα με την θέση του παράγοντα στις Ομοσπον-
δίες άρσης βαρών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 

συμμετείχε στην επιτροπή διεκδίκησης των Ολυμπιακών 
Αγώνων από το 1996 έως το 1997 και υπήρξε ταυτόχρονα 
μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής από το 1996! 
Έπειτα υπήρξε μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής από 
το 1998 έως το 2001. Στην θέση του γενικού γραμματέα 
Αθλητισμού παρέμεινε έως το 2001. 
Το 2002 εκλέγεται στις Αυτοδιοικητικές εκλογές Νομάρ-
χης Αθηνών, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι την κατάρ-
γηση της Νομαρχίας (2010) με την εφαρμογή της αυτοδι-
οικητικής μεταρρύθμισης του σχεδίου Καλλικράτης.
Το 2009 ανακηρύχθηκε ισόβιος γενικός γραμματέας της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών. 
Στις  Αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010 εκλέχθηκε ως ο 
πρώτος αιρετός Περιφερειάρχης Αττικής!!


