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Οι Έλληνες µελετητές και το έργο 
τους προβλήθηκαν στη Σόφια 

 
Ίσως το σηµαντικότερο στοιχείο της εκ νέου, µέσα στον ίδιο χρόνο, επίσκεψης της αρκετά 

πολυπληθούς –κι αυτή τη φορά– αντιπροσωπείας του ΣΕΓΜ στη Σόφια να είναι το γεγονός, ότι 
για πρώτη φορά µία ελληνική διπλωµατική αποστολή του εξωτερικού επιχείρησε αυτό που 
χαρακτηρίζεται ως «οικονοµική διπλωµατία» για τα µελετητικά ενδιαφέροντα.  

Η πατρότητα της ιδέας της ηµερίδας, που έλαβε χώρα στις 5 Οκτωβρίου 2005, ανήκει 
στον πρέσβη µας στη Σόφια κ. Ματζουράνη και στον εµπορικό ακόλουθο κ. Ζώµα. Ο τελευταίος, 
καλός φίλος του Συνδέσµου µας από τη πρώτη φετινή επίσκεψή µας στη Σόφια, είχε παρευρεθεί 
στο συνέδριό µας στο Porto Carras και είχε εντυπωσιαστεί από το λεύκωµα των Ολυµπιακών 
Έργων.  

Έτσι όταν η Βουλγαρία ανακοίνωσε την πρόθεση της να διεκδικήσει τους χειµερινούς 
Ολυµπιακούς Αγώνες του 2014, η πρεσβεία µας έσπευσε να διοργανώσει µία ηµερίδα, µε σκοπό 
να παρουσιάσει τις ελληνικές «Ολυµπιακές» εµπειρίες και να προβάλει το ελληνικό µελετητικό 
δυναµικό.  

Στα πλαίσια αυτά κάλεσε αξιόλογους οµιλητές, πέρα από τον Σύνδεσµο και τα µέλη του, 
όπως µεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΕΒ Οδυσσέας Κυριακόπουλος, ο πρόεδρος του 
Ελληνοβουλγαρικού Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Π. Κουτσίκος,                   ο 
πρόεδρος του Συµβουλίου Ελλήνων Επιχειρηµατιών Βουλγαρίας Χ. Κατσάνης κ.ά., ενώ φρόντισε 
να παρουσιασθεί παράλληλα και η έκθεση των Ολυµπιακών Έργων του ΣΕΓΜ.  

Η αντιπροσωπεία του ΣΕΓΜ, αποτελούµενη από 11 µέλη, πέταξε την παραµονή για 
Σόφια, όπου µετά από ευτράπελες και µη καταστάσεις – αλησµόνητος θα µείνει ο πρόεδρος 
ωρυόµενος στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για τη φαεινή ιδέα του... εθνικού µας αεροµεταφορέα να 
µεταφερθούν οι πινακίδες της έκθεσης ως... χειραποσκευή, αλλά και ο τελώνης του αεροδροµίου, 
ο οποίος προσέγγισε το πακέτο των πινακίδων µε τη βεβαιότητα ότι επιχειρούσαµε την εξαγωγή 
τουλάχιστον ενός… Ρέµπραντ, έφθασε το βράδυ και κατέλυσε στο Βalkan Sheraton.  

Την εποµένη το πρωί η ηµερίδα ξεκίνησε µε τους χαιρετισµούς του πρέσβη κ. 
Ματζουράνη και αρκετών Βουλγάρων επισήµων, µεταξύ των οποίων του δηµαρχεύοντος Μ. 
Γκερτζίκοφ, της προέδρου της βουλγαρικής Ολυµπιακής Επιτροπής Ι. Κρίστεβα, του προέδρου 
της Επιτροπής ∆ιεκδίκησης Β. Ιβανόφ κ.ά., για να ακολουθήσει η µεστή οµιλία του προέδρου του 
ΣΕΒ.  

Στη συνέχεια ο σύµβουλος της Γ. Γ. Ολυµπιακής Αξιοποίησης του υπουργείου 
Πολιτισµού Γ. Βαµβουρέλης παρουσίασε τις µεταολυµπιακές χρήσεις των έργων και ο 
υποστράτηγος Σ. Τσενές παρουσίασε το Ολυµπιακό Σχέδιο Ασφαλείας του ΑΘΗΝΑ 2004. Το 
πρώτο µέρος της ηµερίδας έκλεισε η παρουσίαση του ΣΕΓΜ, µε τον χαιρετισµό του προέδρου Π. 
Αντωναρόπουλου και την αναλυτική και ιδιαίτερα εποπτική παρουσίαση των Ολυµπιακών Έργων 
από το µέλος του ∆.Σ. Π. Πετρακόπουλο.  

Μετά από ένα γεύµα στο φουαγιέ, όπου οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να µελετήσουν τις 
πινακίδες από κοντά, ενώ εκπρόσωποι του βουλγαρικού Τύπου έπαιρναν συνεντεύξεις από τους 
οµιλητές, ακολούθησε το δεύτερο µέρος, µε πρώτη την παρουσίαση του φακέλου υποψηφιότητας 
της Αθήνας από το συνάδελφο Πέτρο Συναδινό και µετά τις αναλυτικές παρουσιάσεις 
Ολυµπιακών Έργων και δραστηριοτήτων από τους δηµιουργούς-φορείς τους, συνολικά οκτώ τον 
αριθµό. Πάντως, το δεύτερο µέρος της ηµερίδας παρακολούθησαν αρκετά λιγότεροι Βούλγαροι, 
πράγµα που σχολίασε στην τελική οµιλία του ο πρέσβης, κλείνοντας την ηµερίδα, ενώ αρνητική 
εντύπωση προκάλεσε το γεγονός της παντελούς απουσίας του οµολόγου συνδέσµου της 
Βουλγαρίας (BACEA). 
 


