ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Αγαπητές κολυμβήτριες και κολυμβητές,
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στο Διάπλου της Διώρυγας της Κορίνθου
και σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Παρά την συνεχή-επί 24ώρου βάσης – παρατήρηση των θαλάσσιων ρευμάτων, τις
τελευταίες ημέρες πριν από την έναρξη του αγώνα έγιναν αρκετές και ξαφνικές
καιρικές αλλαγές στον Κορινθιακό κόλπο. Αυτό δεν διευκόλυνε την ασφαλή
πρόβλεψη της κίνησης του νερού, ενώ κατέστησε δυσκολότερη την ομαλή
διεξαγωγή του αγώνα και το τερματισμό του συνόλου των συμμετεχόντων.
Είναι σημαντικό για εμάς να γνωρίζετε ότι αυτή η αλλαγή του ρεύματος προκλήθηκε
χωρίς να υπάρχει το ενδιάμεσο διάστημα των στάσιμων νερών (περίοδος αλλαγής
35-40 λεπτών) και αφού είχαν δοθεί οι εκκινήσεις.
Σε αυτό το σημείο η ασφαλής μεταφορά όλων όσων αδυνατούσαν να κολυμπήσουν
στο αντίθετο ρεύμα ήταν προτεραιότητα μας.
Έτσι, ως προς την ΑΣΦΑΛΕΙΑ του αγώνα και των συμμετεχόντων τα μέτρα που είχαν
παρθεί είναι τα ακόλουθα:
1. Επτά (7) σκάφη στα οποία επέβαιναν δύτες και διασώστες: ΑΡΓΩ 5μ.
πολυεστερικό, ΙΘΑΚΗ 6μ. φουσκωτό, ΜΑΡΙΑ Ι 8μ. πολυεστερικό, ΟΔΥΣΣΕΑΣ
8μ., ΑΚΟΥΑ ΚΑΤΑΜΠΡΑ 7μ. φουσκωτό, ΒΟΥΛΑ 6μ. πολυεστερικό, ΠΟΣΕΙΔΩΝ
6μ. φουσκωτό.
2. 15 διασώστες της LIFE GUARD που επέβαιναν στα ανωτέρω σκάφη αλλά και
σε κανό
3. Συνεχής παρουσία της ομάδας του Ε.Ε.Σ. Σαμαρείτες Κορίνθου
4. Συνεχής παρουσία εξοπλισμένου σχετικά Ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που
μοίρασε ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150 ειδικές κουβέρτες σε όσους αιτήθηκαν
5. Συνεχής παρουσία δύο (2) γιατρών: Ρουμπίνη Μαρμαρά (Γενικός Ιατρός) και
Ζόγιας Ανδρέας (Καρδιολόγος), που επέβαιναν σε σκάφη
Ωστόσο ΚΡΙΣΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΝΩΣΤΑ και ΤΑ ΕΞΗΣ :
Όπως ένας από τους περσινούς διοργανωτές με ανάρτηση του στο fb ήδη
παραδέχθηκε, του είχε ζητηθεί να συμμετέχει στην Οργανωτική Επιτροπή του
Αγώνα. Η άρνηση του ωστόσο και γενικά η στάση του απέναντι και στον
συνδιοργανωτή του όσον αφορά στη διενέργεια του αγώνα («η εγώ ή κανείς») και
οι εν γένει απαιτήσεις του, οδήγησαν στην ανάληψη της διοργάνωσης από την
εταιρεία μου μόλις στα ΜΕΣΑ Αυγούστου.!!

Θεωρώ ότι δε μένει τώρα παρά να αποκαλύψει και τους ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
που αρνήθηκε να αυμμετέχει μετά από πέντε!! τουλάχιστον συναντήσεις μαζί μου.
Επιπλέον, ας ανατρέξουν όσοι θέλουν και ενδιαφέρονται για την αλήθεια στις
αναρτήσεις πριν την διεξαγωγή του αγώνα.
Ποιοι έγραφαν, ποιούς είχαν φίλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποιοι έβριζαν
με χυδαιότητα και λοιδωρούσαν όποιον τολμούσε να γράψει κάτι θετικό, να
εκφράσει μία ευχή και μία επιθυμία για «καλή επιτυχία του αγώνα». Τι σχέσεις
έχουν οι ανωτέρω μεταξύ τους αλλά και με τον/τους περσινούς διοργανωτές, ποια η
επαφή τους με το πνεύμα του αθλητισμού και ειδικά με το κολύμπι, αν τελικά ήταν
μεταξύ αυτών που δήλωσαν συμμετοχή ή και αν, παρόλο που δήλωσαν, τελικά
συμμετείχαν, κλπ, κλπ..
Οι σελίδες τους στο fb είναι δημόσιες και οι δημοσιεύσεις τους ακόμα αναρτημένες
όπως άλλωστε και τα σχόλια τους στην επίσημη σελίδα μας, αν και κάποιοι
έσβησαν μόνοι τους μερικά δικά τους, τα οποία παραμένουν βεβαίως στο αρχείο
δραστηριοτήτων αποθηκευμένα!!!.
ΑΚΟΥΜΕ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗ ΜΑΣ
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ των ατόμων που έχουν πραγματικά στόχο
τους την προβολή του τόπου και τη διεθνή αναγνώριση της χώρας μέσα από την
επαφή τους με την ομορφιά της διώρυγας και του μοναδικού φυσικού και
ιστορικού κάλλους της, όπως και την περαιτέρω προαγωγή του αθλητισμού και του
αθλητικού πνεύματος, των δράσεων γενικά επκοινωνίας και κοινωνικότητας που σε
καιρούς ύφεσης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΤΕ
ΚΟΛΥΜΠΗΣΑΝ ΕΙΤΕ ΟΧΙ.
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΜΕ όμως ΚΑΙ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ σε καταστάσεις όπου κυριαρχούν
τα προσωπικά, τοπικιστικά, λαϊκιστικά, μικροκομματικά, μικροπολιτικά και άλλα
τέτοιου τύπου συμφέροντα, οφέλη και ενδιαφέροντα που στόχο είχαν ο αγώνας να
αποτύχει. Αυτά ΤΕΛΙΚΑ συνιστούν ΜΟΝΟ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ για τον τόπο, τη χώρα, τον
αθλητισμό, ενώ προσβάλλουν και υποτιμούν όλους όσους έχουν διαφορετική
άποψη (οι συμμετοχές στον αγώνα ήταν περισσότεροι από 350 και αυτοί που
ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν είναι περισσότεροι από 20, απλά
επαναλαμβάνονται και ολοένα οξύνουν τις ύβρεις και τις λοιδωρίες τους
δημιουργώντας εικόνα και όχι ουσία) και εν τέλει όσους τερμάτισαν.
Επίσης, θερμά ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ, λιγοστούς ανθρώπους από την
περιοχή στήριξαν τη διοργάνωση του Διάπλου και πρόσφεραν την βοήθεια τους με
ανιδιοτέλεια, χωρίς σκοπιμότητες, ίδιον όφελος και βλέψεις σε προσωπικά
συμφέροντα, σε αντίθεση με όλους αυτούς που ΟΧΙ ΜΟΝΟ αρνήθηκαν ή και
προσπάθησαν να αποτύχει.

Τέλος,
Καταγγελίες τρίτων για τρίτους, αγνώστους, που κανείς δεν τους ξέρει και δεν έχουν
εμφανιστεί πουθενά, οι οποίες
-

-

-

αναφέρονται με λογοτεχνικούς επιθετικούς χαρακτηρισμούς στις συνθήκες
του αγώνα περιγράφοντας τες ως «τραγικές», ή άλλες που
αναφέρονται σε συμμετοχές «απροστάτευτων ανηλίκων παιδιών τα οποία
κινδύνεψαν το λιγότερο να πνιγούν εξαιτίας των ισχυρών αντίθετων
ρευμάτων», μόνο για καρχαρίες που δεν περιγράφουν, γνωστοποιώντας
φωτογραφίες παιδιών που συνόδευαν τους συγγενείς και φίλους κάποιων
κολυμβητών και που ως παρατηρητές και από τα σκάφη παρατηρούσαν τον
αγώνα, ή ακόμα που
αναφέρονται σε «παιδιά σοκαρισμένα και μελανιασμένα από τα τσιμπήματα
από τσούχτρες που τα παρέσερναν τα ΟΡΜΗΤΙΚΑ ΝΕΡΑ», από ένα τσουνάμι
δηλαδή που ξέσπασε ξαφνικά στο Ισθμό!!, «την ώρα που άλλα
κρατιόντουσαν με το ζόρι στις όχθες περιμένοντας βοήθεια», και μάλιστα
ενώ συνέβαιναν κατολισθήσεις από πάνω τους, καθώς επίσης για εκείνες
που
αναφέρονται σε «παιδιά που είχαν πάθει υποθερμία και έμεναν αβοήθητα
καθώς δεν υπήρχε τρόπος επικοινωνίας με τους διοργανωτές την ώρα που
βρισκόταν σε εξέλιξη ο αγώνας και τελικά από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα
με την πρωτοφανή εγκληματική αμέλεια τους»,

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΣ ΑΛΛΑ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΕΣ και ΦΥΣΙΚΑ ΗΘΙΚΑ
ΒΛΑΠΤΙΚΕΣ!
Πράγματι λοιπόν στον αγώνα είχαν δηλώσει και συμμετείχαν νεαρά άτομα ηλικίας
έως 17 χρόνων εκ των οποίων 16 μάλιστα τερμάτισαν . Από τα εν λόγω άτομα
ουδένα κατήγγειλε τέτοιο, άλλο, ή παρόμοιο με τα ανωτέρω, σχετικό με τον αγώνα
περιστατικό, ενώ σύμφωνα με την έγγραφη δήλωση του ΕΚΑΒ αλλά και του
Νοσοκομείου Κορίνθου τόσο προς τη διοργάνωση όσο και προς το γραφείο του
Υπουργού Υγείας, "ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ
ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΙΑΠΛΟΥ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ"

Εν κατακλείδι κάποιοι είδαν κάποιους να πεθαίνουν σχεδόν μέσα στα ορμητικά
νερά της διώρυγας, να είναι σκαρφαλωμένοι στα βράχια αναζητώντας
απεγνωσμένα βοήθεια κινδυνεύοντας από τις κατολισθήσεις και άλλους να τους
τρώνε ως πιράνχας οι τσούχτρες αλλά επι του προσωπικού βιώματος κανείς δε
βγήκε να το καταγγείλει. Τρίτοι μιλούν για αυτούς ενώ οι επίσημες αρχές του
κράτους έχουν ήδη τοποθετηθεί. Εν ευθέτω χρόνω θα εμπλακούν και οι αρμόδιες

δικαστικές αρχές . ΤΩΡΑ ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ
Και για κάποιους που θα καταλάβουν ότι τους αφορά: ΤΑ ΨΟΦΙΑ ΨΑΡΙΑ βγήκαν
μόνα τους από τα καφάσια και έπεσαν από ψηλά στη Διώρυγα στα κεφάλια των
κολυμβητών και κολυμβητριών που τερμάτιζαν σχεδόν. Φωτογραφικό ντοκουμέντο
προσαρτάται στην παρούσα ανακοίνωση!! Επιπλέον στοιχεία και δηλώσεις
εκτίθενται ήδη στη δικαιοσύνη.
Καταλήγουμε, αναγνωρίζοντας τη προσμονή και τη διάθεση συμμετοχής ΠΟΛΛΩΝ
σε αυτόν τον μοναδικό αγώνα, και λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης, σας
καλούμε ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟ ΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ, χωρίς κόστος
συμμετοχής στον επόμενο Διάπλου.
Με εκτίμηση
Εκ μέρους της διοργάνωσης
Δημήτρης Γκομόζιας

