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Ο μυστηριώδης κύριος Τζέκος (Κώστας Τατάκης)
Date : Μαΐου 3, 2006
Το κρυφό ταξίδι στο Κατάρ, για προπονήσεις, μακριά από τα δίχτυα της IAAF, του
Κεντέρη
και
της
Θάνου,
τον
κατέστησαν
υπόλογο
απέναντι
στον
παραπληροφορημένο ΣΕΓΑΣ και, επίσης, κεντρικό πρόσωπο στην ειδησεογραφία των
μεγαλύτερων μέσων του διεθνούς τύπου.

Όταν οι Έλληνες θα πανηγυρίζουμε (;) τις επιτυχίες των αθλητών μας στους Ο.Α.,
καλό θα είναι να έχουμε στο μυαλό μας το παρακάτω άρθρο. Για να γνωρίζουμε πόσο
'καθαρή' θα είναι η νίκη!!!
Ο Χρήστος Τζέκος ήταν από το παρελθόν γνώριμος με μερικές από τις μεγαλύτερες
ευρωπαϊκές εφημερίδες: Από το Φεβρουάριο του 1997, όταν προσπάθησε -ανεπιτυχώςνα υποβάλει αθλητές του σε έλεγχο ντόπινγκ ο Γερμανός Κλάους Βενγκομπόρσκι.
Ο Γερμανός υποστήριξε πως ο Τζέκος τον εμπόδισε. Το θέμα τότε έκλεισε χωρίς
ποινές από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κλασικού Αθλητισμού. Ο Βενγκομπόρσκι δεν
είχε τηρήσει τους τύπους ενός τέτοιου ελέγχου. Δεν είχε όλα τα απαραίτητα έγγραφα
και κυρίως δεν είχε και γυναίκα ελεγκτή πλάι του, όπως όριζαν οι κανονισμοί,
αποφάνθηκε η IAAF, λίγο πριν το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Αθήνας...
*Τον Τζέκο όμως ποτέ δεν τον ξέχασαν κάποιοι ξένοι δημοσιογράφοι. Και συχνά
πυκνά του έκαναν ερωτήσεις έπειτα από μεγάλες επιτυχίες του Κεντέρη και της
Θάνου. «Γιατί οι αθλητές σας δεν παίρνουν συχνά μέρος σε μεγάλα μίτινγκ, εκτός
Ελλάδος;» τον ρωτούσαν στο Εντμοντον και στο Μόναχο, στα πιο πρόσφατα
παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου. Και γενικά δεν έχαναν
ευκαιρία να του κάνουν «καυτές» ερωτήσεις, σε κάθε συνέντευξη τύπου...
Ο ίδιος ο Τζέκος ήταν κατηγορηματικός: «Αρχίζουμε να επιβάλλουμε τους έλληνες
αθλητές ως παγκόσμια κλάση και κανείς πια δεν θα μας αμφισβητήσει».
Μάνατζμεντ αθλητών
Στην Ελλάδα είναι ο πιο σταθερός σε μετάλλια προπονητής στίβου από το 1996 και
μετά. Οι αθλητές του έχουν πάρει πρωτιές σχεδόν σε κάθε μεγάλη διοργάνωση του
στίβου από τότε.
Γι' αυτόν οι... «αντίπαλοί» του λένε πως οι πόρτες των υπουργικών γραφείων
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ανοίγουν με μεγαλύτερη ευκολία απ' ό,τι και στον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ.
Θεωρείται ο πλέον οικονομικά ανεξάρτητος απ' όλους τους κόουτς του στίβου, χάρη
στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, οι οποίες σχεδόν πάντα σχετίστηκαν με
κάθε λογής συμπληρώματα διατροφής, προπονητικές μεθόδους και τελευταία όλο και
πιο ολοκληρωμένα με ό,τι έχει να κάνει με ένα γυμναστήριο... Στα 39 του έχει
συμμετοχή σε ένα ολόκληρο γκρουπ εταιρειών που διαρκώς αναπτύσσεται.
Ο Τζέκος θέλει να γίνει ο πρώτος σε αυτόν τον τομέα, ενώ πρόσφατα μπήκε και στο
χώρο του μάνατζμεντ αθλητών, με τη νέα ιδέα που είχε μαζί με τον φίλο του, Χρήστο
Ιακώβου, την Hellas Sport Club Athletic Management. Λίγο μετά τη φθινοπωρινή
κρίση στις σχέσεις IAAF - ΣΕΓΑΣ, παρουσίασε αυτή την ιδέα και υπό τη σκέπη του
μπήκαν αμέσως δεκάδες αθλητές και προπονητές του στίβου... Για να έχει η Ελλάδα
περισσότερη και καλύτερη παρουσία στα μεγάλα μίτινγκ, όπως λεγόταν τότε...
Βέβαια δεν ήταν όλα εύκολα. Στο παρελθόν δεν μπόρεσε να προχωρήσει η
συνεργασία του με μία μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα, όπως η ΑΕΚ. Είχε, όπως έλεγε ο
ίδιος, καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2000.
Μερικοί διαφωνούσαν με κάποιες πρωτοβουλίες του και έναν μήνα μετά σιγά σιγά
βγήκε στον τύπο πως ο Τζέκος τέλειωσε απ' την ΑΕΚ, χωρίς να γίνουν γνωστά τα
γιατί της όποιας κόντρας που -όπως γράφτηκε- τότε είχε να κάνει και με τις νέες
πρακτικές που πρότεινε σε παίκτες.
Ο ίδιος ο Τζέκος πάντως έλεγε απ' την αρχή (21/7/2000) πως ποτέ δεν ήταν μέλος του
τιμ της ομάδας. Αντίθετα, ένας ποδοσφαιριστής (ο Λάκης) εμφανίστηκε κάποια
στιγμή να ισχυρίζεται ότι ο Τζέκος ήθελε να του κάνει κάτι περίεργες ενέσεις...
*Ο Χρήστος Τζέκος γεννήθηκε στον Υμηττό. Και ήταν στα νιάτα του δρομέας 800 και
1.500 μέτρων στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο. Αθλητές εκείνης της εποχής
παραδέχονται πως ήταν μεγάλο ταλέντο που σταμάτησε πολύ νωρίς. Παρακολούθησε
και πήρε πτυχίο καθηγητή Φυσικής Αγωγής από τα ΤΕΦΑΑ της Αθήνας.
*Και όσοι τον ξέρουν έχουν να λένε για την «τρέλα» που είχε από τότε, μέσα της
δεκαετίας του '80, με το να βρει τα καλύτερα δυνατά προγράμματα εκγύμνασης, όχι
μόνο για το στίβο, αλλά και για άλλα σπορ.
*Πήγε στις ΗΠΑ, κυρίως στο Σικάγο, για τρία χρόνια και, επιστρέφοντας στην
Ελλάδα, ήταν από τους πρώτους που άρχισε να συνεργάζεται με τα γυμναστήρια.
Κάνοντας εισαγωγή συμπληρωμάτων διατροφής σε μια αγορά που στη χώρα μας
ήταν σχετικά... παρθένα. Τροφές για μποντιμπίλντερ (που λέγεται ότι περιέχουν έναν
σωρό ουσίες) μέχρι απλούς αθλητές.
Σχέση με Ιακώβου
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*Στις ΗΠΑ έκανε και γνωριμίες με γνωστούς και πιο άσημους αμερικανούς
προπονητές. Η αθλήτρια με την οποία άρχισε να αναδεικνύεται στην προπονητική
ήταν η Κατερίνα Θάνου. Μαζί της άρχισαν οι επιτυχίες, από το 1994 και μετά. Πλάι
της εξελισσόταν και ο ίδιος ως προπονητής, με μεγάλη συμβολή, όπως παραδέχεται
και ο ίδιος, του Χρήστου Ιακώβου (η στενή μεταξύ τους συνεργασία ξεκίνησε την ίδια
χρονιά). Ο Τζέκος πίστεψε στα βάρη και γενικά σε ορισμένες μεθόδους που
ακολουθούσε η άρση βαρών και σιγά σιγά άρχισε να διαμορφώνει ένα πρόγραμμα για
τον στίβο...
*Στην πορεία συνεργάστηκε ή συνεργάζεται και με άλλα μεγάλα ή πολύ μεγάλα
ονόματα του ελληνικού στίβου (Παπαδιάς, Θεοδωρίδης, Παναγιωτόπουλος, Χοΐδης),
αλλά το μεγάλο... θαύμα, μοναδικό σχεδόν στα παγκόσμια χρονικά, έγινε με τον
Κώστα Κεντέρη: Πήρε λίγους μήνες πριν τους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ έναν αθλητή
ταλαιπωρημένο από τραυματισμούς που τον είχαν αφήσει πίσω, έπειτα από ένα
λαμπρό ξεκίνημα καριέρας. Αποφάσισαν να αφήσει τα 400 για τα 200. Και -ω του
θαύματος- ο Κεντέρης έγινε χρυσός Ολυμπιονίκης!
*Επιστρέφοντας στην Αθήνα, έκανε μια μνημειώδη δήλωση: «Τώρα έχουμε την
τεχνογνωσία για μεγάλα κατορθώματα και στους άνδρες»! Και λίγο μετά:
«Ντοπαρισμένοι αθλητές θεωρούνται μόνο όσοι συλλαμβάνονται από τους
ελέγχους».
*Τελευταία, ο Χρήστος Τζέκος ετοιμάζει μία μεγάλη ιδέα στο χώρο των
γυμναστηρίων. Το Winners Health Club, σε συνεργασία με γνωστά γυμναστήρια της
Αθήνας.
Παράλληλα, μαζί με συνεργάτες του έχει εδώ και χρόνια συμμετοχή στην Strenght
Systems Usa που ασχολείται με συμπληρώματα διατροφής, ενώ συμβουλευτική
εταιρεία του γκρουπ του είναι η Institute of Sports Performance που παρέχει
υπηρεσίες σε όσους ασχολούνται με συμπληρώματα διατροφής...

(Πηγή: "Ελευθεροτυπία" 6-4-2003)
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