ΕΟΕ: Συναινετικός ο Σπ. Καπράλος,
ζήτησε εκλογές την επόμενη εβδομάδα
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Ο κ. Καπράλος δήλωσε πώς αποδέχεται με ικανοποίηση την επιστολή του κ. Κούβελου στον
υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη και, στο πλαίσιο της συναίνεσης, για πρώτη φορά
στην ιστορία της ΕΟΑ, προτείνει να στελεχωθούν με στελέχη της αντίπαλης παράταξης τρεις από
τις σημαντικότερες και πιο νευραλγικές θέσεις της ΕΟΕ.
Το ενωτικό κλίμα που ζήτησε ο Ισίδωρος Κούβελος να υπάρξει στους κόλπους της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής προσυπέγραψε ο Σπύρος Καπράλος.
Με σημερινή ανακοίνωση, ο κ. Καπράλος εκφράζει την ειλικρινή βούλησή του για συνεργασία των
δύο παρατάξεων, ώστε με αμοιβαίες υποχωρήσεις και αλληλοκατανόηση να σταματήσουν οι
δικαστικές και άλλες αντιδικίες, προς όφελος των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών. Ο κ.
Καπράλος δήλωσε πώς αποδέχεται με ικανοποίηση την επιστολή του κ. Κούβελου στον
υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη και, στο πλαίσιο της συναίνεσης, για πρώτη φορά
στην ιστορία της ΕΟΑ, προτείνει να στελεχωθούν με στελέχη της αντίπαλης παράταξης τρεις από
τις σημαντικότερες και πιο νευραλγικές θέσεις της ΕΟΕ.
Πρόκειται για τις θέσεις του α΄ αντιπροέδρου, του προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας
και του προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Καπράλος ζήτησε από το επίτιμο μέλος της ΔΟΕ, Λάμπη Νικολάου, να
προκηρύξει εκλογές στην ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να δοθεί λύση στο διοικητικό αδιέξοδο της
ΕΟΕ, που «μόνο προβλήματα έχει προκαλέσει, τόσο στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό,
όσο και στην εύρυθμη προετοιμασία των αθλητών μας ενόψει των μεγάλων διεθνών
διοργανώσεων», όπως αναφέρεται.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 11.10.2017
Προς νέες εκλογές στην ΕΟΕ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ
Στον... δρόμο για νέες αρχαιρεσίες φαίνεται ότι βρίσκεται η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Μετά
την επιστολή του Ισίδωρου Κούβελου, που απέσυρε την υποψηφιότητά του για πρόεδρος της
ΕΟΕ, ο νυν πρόεδρος Σπύρος Καπράλος, σε ένδειξη καλής θέλησης, προσφέρει «τρεις
νευραλγικές θέσεις» σε εκπροσώπους της αντίπαλης παράταξης και κάλεσε το αρχαιότερο μέλος
της ΕΟΕ, τον Λάμπη Νικολάου, να προκηρύξει εκλογές ακόμα και την επόμενη εβδομάδα.
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Κλίμα συναίνεσης είχε τόσο η προχθεσινή επιστολή του κ. Κούβελου όσο και η ανακοίνωση του κ.
Καπράλου. Ο νυν πρόεδρος της ΕΟΕ, ο οποίος διαθέτει και την πλειοψηφία, ανακοίνωσε ότι θα
προσφέρει τρεις από τις πιο σημαντικές θέσεις της ΕΟΕ προκειμένου να βγει ο ελληνικός
αθλητισμός από το τέλμα που έχει βυθιστεί τους τελευταίους μήνες. «Προσπάθησα με όλες τις
δυνάμεις μου να βρω λύσεις, προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να συνεχίσει η ΕΟΕ την
απρόσκοπτη λειτουργία της, προς όφελος των αθλητών και αθλητριών μας. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο, υποδέχομαι με ικανοποίηση την επιστολή του κ. Ισίδωρου Κούβελου προς τον
υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γιώργο Βασιλειάδη, προκειμένου να μπει τέλος στο διοικητικό αδιέξοδο
της ΕΟΕ, που μόνο προβλήματα έχει προκαλέσει, τόσο στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό
όσο και στην εύρυθμη προετοιμασία των αθλητών μας ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων»
αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του.
Οι θέσεις που προσφέρει ο κ. Καπράλος στην «ομάδα Κούβελου» είναι του Α΄
αντιπροέδρου, του προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, καθώς και του
προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας. «Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά
στην ιστορία της ΕΟΕ. Ως τώρα η πλειοψηφία στελέχωνε όλες τις θέσεις του διοικητικού
συμβουλίου και των επιτροπών», υπογράμμισε και ζήτησε από τον κ. Νικολάου να
προκηρύξει άμεσα εκλογές, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.
Σε περίπτωση που ο κ. Νικολάου επιμείνει στην άρνησή του, τότε, στις 24 Οκτωβρίου, θα
πραγματοποιηθεί η παράδοση της Φλόγας στους εκπροσώπους της Ν. Κορέας με το Ελληνικό
Ολυμπιακό Κίνημα χωρισμένο στα δύο.

Επιτέλους εκλογές στην ΕΟΕ
Επιμέλεια: Κώστας Χολίδης Δημοσίευση: 15 Οκτ. 2017 21:03
Την ερχόμενη Παρασκευή θα έχουμε τελικά εκλογές στην ΕΟΕ με τις πλευρές Καπράλου και
Κούβελου να τα έχουν βρει έπειτα από κινήσεις του Γιώργου Βασιλειάδη.
Μετά από οκτώ μήνες έντονων αντιπαραθέσεων και δικαστικών διαμαχών φαίνεται ότι τελικά
βρέθηκε οριστικά η λύση για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο Λάμπης Νικολάου παρά την
αρχική του άρνηση έστειλε τελικά τις προσκλήσεις στους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών και την
ερχόμενη Παρασκευή (20/10) θα έχουμε τελικά εκλογές στην ΕΟΕ.
Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια είναι προγραμματισμένο να συγκληθεί στις 17.30 με στόχο την
ανάδειξη νέας διοίκησης.
Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο χρειάστηκε να βάλουν νερό στο κρασί τους και οι δύο πλευρές
με τον Γιώργο Βασιλειάδη να παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Εδώ και αρκετό καιρό ο
Υφυπουργός Αθλητισμού είχε αναλάβει προσωπικά το συγκεκριμένο ζήτημα κάτι για το οποίο
ήταν ενήμερη και η ΔΟΕ.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν αρκετά μυστικά ραντεβού τόσο με τον Σπύρο
Καπράλο όσο και Ισίδωρο Κούβελο ξεχωριστά πριν από τις γραπτές δηλώσεις των δύο ανδρών
που βγήκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Καθοριστικό ήταν και το προηγούμενο τριήμερο κατά το
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οποίο οι τρεις άνδρες βρέθηκαν στη Ταραγόνα στο πλαίσιο της υποψηφιότητας της Πάτρας για
τους Παράκτιους αγώνες του 2019.
Οι τρεις άνδρες κάθισαν στο ίδιο τραπέζι με στόχο να λυθούν οι όποιες διαφωνίες υπήρχαν, να
συμφωνηθεί το πλαίσιο κάτω από το οποίο θα υπάρξει η επόμενη ημέρα στην ΕΟΕ και όλες οι
λεπτομέρειες για τη σύμπραξη των δύο πλευρών.
ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΟΕ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΥΒΕΛΟΥ
Σε αυτή τη συνάντηση επήλθε και η οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και για αυτό
αργά το βράδυ του Σαββάτου υπήρξε και η σύγκλιση της ολομέλειας από την πλευρά του Λάμπη
Νικολάου.
Εκείνο που μοιάζει δεδομένο είναι ότι για πρώτη φορά στο σχήμα της διοίκησης θα υπάρχουν
τουλάχιστον τρεις θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν από την πλευρά του Ισίδωρου Κούβελου ο
οποίος δεν θα κατεβάσει καν ψηφοδέλτιο (το μοναδικό που θα υπάρχει θα είναι αυτό του Σπύρου
Καπράλου) όπως είχε ενημερώσει ότι θα πράξει. Συγκεκριμένα, οι θέσει που θα καλυφθούν
σίγουρα είναι αυτές του α΄ αντιπροέδρου, του προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και
του προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας, ενώ δεν αποκλείεται να μπει στην
εξίσωση και αυτή Β΄ αντιπροέδρου.
Άμεση ήταν και η αντίδραση της ΔΟΕ μόλις πληροφορήθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις. Η Διεθνής
Ολυμπιακή Επιτροπή έστειλε ευχαριστήρια επιστολή στον Γιώργο Βασιλειάδη για τη συμβολή του
στην εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα που υπήρχε στην ΕΟΕ.
Τώρα το μόνο που απομένει να δούμε είναι ποιος θα είναι αυτός που θα πάρει τελικά το χρίσμα
για τη θέση του Αθανάτου στη ΔΟΕ και που αναμένεται να συμβεί από τον επόμενο χρόνο με τον
Σπύρο Καπράλο να είναι το φαβορί.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 19.10.2017
Ενταση και σχήμα... κοινής αποδοχής στην ΕΟΕ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ
Εν μέσω «πολέμου» δηλώσεων και κατηγοριών κατατέθηκαν χθες οι υποψηφιότητες στην
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία βρίσκεται ελάχιστες ώρες πριν από την αυριανή εκλογή
της νέας ηγεσίας. Παράγοντες που βρίσκονταν στην αντιπολίτευση ήρθαν σε λεκτική
αντιπαράθεση και κάποιοι από αυτούς δεν θα μεταβούν αύριο στο κτίριο της ΕΟΕ για να
ψηφίσουν.
Ο πρώτος που αναφέρθηκε σε μεθοδεύσεις ήταν ο πρόεδρος της ΕΟΚ Γιώργος Βασιλακόπουλος
για να απαντήσει ο –μέχρι πρόσφατα στην ίδια ομάδα– πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τένις,
Σπύρος Ζαννιάς: «Εμπειρα στελέχη της ΕΟΕ και των Ολυμπιακών Ομοσπονδιών
διαχωρίζουν τη θέση τους από την ενωτική διαδικασία. Η στάση τους δεν έχει εξήγηση
παρά μόνο μεταφυσικά. Ή δίνουν τροφή στη δικαίωση αυτών που δεν αντιλαμβάνονται ότι
“ο Αθλητισμός δεν είναι επιδόρπιο αλλά βασική τροφή”».
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Στη συνέχεια, κύκλοι της ΕΟΚ ανέφεραν ότι «η ανήθικη συναλλαγή απέκτησε ονοματεπώνυμο».
Στις αρχαιρεσίες δεν θα πάρει μέρος, όπως δήλωσε στην «Κ», και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Κολύμβησης Δημήτρης Διαθεσόπουλος.
Η κατάθεση υποψηφιοτήτων, πέρα από το κλίμα έντασης, ανέδειξε τη συμφωνία των κ. Κούβελου
και Καπράλου για ανακωχή. Ετσι, εκτός απροόπτου, αύριο μετά τη συγκρότηση της ολομέλειας σε
σώμα και τις εκλογές, η νέα ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής θα είναι: Πρόεδρος:
Σπύρος Καπράλος, Α΄ αντιπρόεδρος: Στέλιος Αγγελούδης, Β΄ αντιπρόεδρος: Ξενοφών
Αθανασίου, Γενικός γραμματέας: Μανώλης Κολυμπάδης, Ταμίας: Αντώνης Νικολόπουλος,
Εκτελεστική Επιτροπή: Αριστοτέλης Αδαμόπουλος, Πολυξένη Αργειτάκη, Γιάννης Καρράς,
Πρόεδρος Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας: Ισίδωρος Κούβελος, Πρόεδρος Επιτροπής
Φιλάθλου Πνεύματος: Μανώλης Κατσιαδάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Ολυμπιακής
Προετοιμασίας: Σπύρος Ζαννιάς, Πρόεδρος Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας:
Αθανάσιος Βασιλειάδης.
Ολα δείχνουν ότι αύριο το Ολυμπιακό Κίνημα της χώρας θα βγει από το τέλμα των τελευταίων
μηνών, που πρωταγωνιστούσαν το παρασκήνιο και οι δικαστικές αίθουσες και όχι τα προβλήματα
του αθλητισμού μας.

Πρόεδρος της ΕΟΕ ο Καπράλος, πρόεδρος της ΔΟΑ ο Κούβελος
Δημοσίευση: 20 Οκτ. 2017 20:26

Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με τον Σπύρο
Καπράλο να παίρνει το χρίσμα για τρίτη θητεία. Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας ο
Ισίδωρος Κούβελος.
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Ο Σπύρος Καπράλος επανεξελέγη Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, για τρίτη
συνεχόμενη τετραετία, στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην έδρα της ΕΟΕ την Παρασκευή,
βάζοντας τέλος σε μία κωλυσιεργία εννέα μηνών.
Ο κ. Καπράλος, που ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος, πήρε 22 ψήφους σε σύνολο 22
ψηφισάντων.
Ο αντίπαλός του στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία, Ισίδωρος Κούβελος, εξελέγη πρόεδρος
της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Επίσης η Ολομέλεια της ΕΟΕ εξέλεξε τους εξής:
Α' Αντιπρόεδρος: Στέλιος Αγγελούδης
Β' Αντιπρόεδρος: Ξενοφών Αθανασίου
Γενικός Γραμματέας: Μανώλης Κολυμπάδης
Ταμίας: Αντώνης Νικολόπουλος
Εκτελεστική Επιτροπή: Αριστείδης Αδαμόπουλος, Πολυξένη Αργειτάκη, Γιάννης Καρράς
Πρόεδρος Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος: Μανώλης Κατσιαδάκης
Πρόεδρος Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας: Σπύρος Ζαννιάς
Πρόεδρος Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας: Αθανάσιος Βασιλειάδης
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Στην ομιλία του προς τα μέλη της Ολομέλειας που τον εξέλεξαν, ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής τόνισε: "Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και
την εκλογή μου στη θέση του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τρίτη τετραετία.
Η σημερινή μέρα όμως, δεν ενδείκνυται τόσο για πανηγυρισμούς, αλλά μάλλον για προβληματισμό
και αυτοκριτική για όλα όσα συνέβησαν τους τελευταίους μήνες που είχαν ως αποτέλεσμα να
πληγεί βαθύτατα η εικόνα της ΕΟΕ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Κυρίως όμως,
έμειναν χωρίς συμπαράσταση οι αθλητές μας που εκπροσωπούν τη χώρα μας στις κορυφαίες
διοργανώσεις του εξωτερικού".
"Η Ελλάδα εξακολουθεί να μην έχει εκπρόσωπο στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, το πρόγραμμα
'Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Τόκιο' κινείται με αργούς ρυθμούς, ενώ παράλληλα, οι
αθλητικές ομοσπονδίες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι όσα συνέβησαν
μέσα στο 2017 θα αποτελέσουν ένα καλό μάθημα για όλους, προκειμένου να αποφευχθούν
παρόμοιες καταστάσεις και τέτοιες συμπεριφορές στο μέλλον, αλλά κυρίως να μην ξαναγίνουν τα
ίδια λάθη, λάθη που όπως είπα και πριν, πλήρωσαν κυρίως εκείνοι που δεν ευθύνονται για αυτά".
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"Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή δεν έχει την πολυτέλεια να μην είναι ενωμένη. Πρέπει όλοι να
αντιληφθούμε ότι δεν εκπροσωπούμε τον εαυτό μας μέσα και έξω από το κτίριο αυτό, αλλά το
άθλημα που μας έχει επιλέξει και ότι η αποστολή μας είναι εθνική και όχι ατομική. Ό,τι κάνουμε, το
κάνουμε για τη χώρα μας και για τους αθλητές. Για τους λόγους αυτούς, θέλω να σας καλέσω σε
μία νέα αρχή, σε μία νέα προσπάθεια για το καλό του αθλητισμού, αφήνοντας πίσω ό,τι συνέβη
τους τελευταίους εννέα μήνες".
"Το κλίμα συναίνεσης που αποτυπώνεται στις σημερινές εκλογές, πρέπει να συνεχιστεί τις
επόμενες ημέρες και μήνες, προκειμένου να επουλωθούν όλες οι πληγές που άνοιξαν. Θέλω να
ζητήσω από όλους, να δουλέψουμε σκληρά, ενωμένοι και αποφασισμένοι προκειμένου να
καλύψουμε το χαμένο έδαφος.
Απευθύνομαι δε και σε όσους απουσιάζουν σήμερα, οι οποίοι πρέπει να αναλογιστούν την
υποχρέωσή τους, αλλά και την ευθύνη τους απέναντι σ' αυτούς που τους επέλεξαν για την
Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Οι διαφορές πρέπει να λύνονται με διάλογο, ανταλλαγή θέσεων, απόψεων και επιχειρημάτων και
όχι με δημόσιες δηλώσεις, οι οποίες δεν προσφέρουν λύσεις στα προβλήματα του ελληνικού
αθλητισμού".

"Έχουμε μπροστά μας, την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας που θα γίνει την Τρίτη στην
Αρχαία Ολυμπία, ακολουθεί η Λαμπαδηδρομία επί ελληνικού εδάφους και μετά από μία εβδομάδα
στο Παναθηναϊκό Στάδιο, η παράδοση της Φλόγας στους φίλους μας της Οργανωτικής Επιτροπής
των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων της Πιονγκ Τσανγκ της Νότιας Κορέας".
"Είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία, να θυμίσουμε ξανά σε όλο τον κόσμο, τι έχει προσφέρει η χώρα
μας στο Ολυμπιακό κίνημα. Κλείνοντας θέλω να σας επισημάνω, ότι είμαι στη διάθεσή σας για
οποιοδήποτε θέμα αφορά στην ΕΟΕ, στον Ελληνικό αθλητισμό αλλά κυρίως στους αθλητές μας.
Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στο έργο μας".
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Οι πρόεδροι της ΕΟΕ
Διάδοχος Κωνσταντίνος (1894-1912)
Βασιλεύς Κωνσταντίνος (1913)
Διάδοχος Γεώργιος (1914-1917)
Μιλτιάδης Νεγρoπόντης (1918-1920)
Διάδοχος Γεώργιος (1921-1922)
Βασιλεύς Γεώργιος ο Β' (1922-1923)
Γεώργιος Αβέρωφ (1924-30/4/1930)
Ιωάννης Δροσόπουλος (1/5/1930-1936)
Διάδοχος Παύλος (1936-1948)
Βασιλεύς Παύλος (1948-1952)
Κώστας Γεωργακόπουλος και Ιωάννης Κετσέας (1953-1954)
Διάδοχος Κωνσταντίνος (1955-1964)
Διάδοχος Ειρήνη (1965-1968)
Θεοδόσιος Παπαθανασιάδης (1969-1973)
Σπυρίδων Βελλιανίτης (31/1/1973-1974)
Απόστολος Νικολαΐδης (30/8/1974-1976)
Γεώργιος Αθανασιάδης (1976-1983)
Άγγελος Λεμπέσης (14/4/1983-1984)
Λάμπης Νικολάου (1985-1988 και 1989-1992)
Αντώνιος Τζίκας (1993-1996)
Λάμπης Νικολάου (1997-2000 και 2001-2004)
Μίνωας Ξ. Κυριακού (2004-2009)
Σπύρος Καπράλος (2009-)
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