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Αναμέτρηση Μ. Κυριακού -Σπ. Καπράλου
στα ολυμπιακά ανάκτορα
Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του κ. Ισ. Κούβελου στη «γαλάζια» έφοδο, οι ρωγμές στο
«πράσινο» στρατόπεδο και η θέση στη λέσχη των «αθανάτων»

Οι αθλητικές περγαμηνές τους: Ο νυν πρόεδρος της ΕΟΕ και ιδιοκτήτης του ΑΝΤ1 κ. Μίνως Κυριακού (επάνω) που
διεκδικεί την επανεκλογή του στον ολυμπιακό θρόνο είναι από το 1997 πρόεδρος του ιστορικού Πανελληνίου ΓΣ, από το
2005, Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων, ενώ έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου. Δεξιά, ο υποψήφιος μνηστήρας του θρόνου, πρόεδρος του Χρηματιστηρίου κ. Σπύρος
Καπράλος έχει να επιδείξει τις δικές του αθλητικές και ολυμπιακές περγαμηνές: υπήρξε πρωταθλητής κολύμβησης και
διεθνής πολίστας, διετέλεσε μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κολύμβησης, το 1996 ήταν αρχηγός της
ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς της Ατλάντας, ενώ υπήρξε εκ των κορυφαίων στελεχών (εντεταλμένος
σύμβουλος, Γενικός Γραμματέας Ολυμπιακών Αγώνων και City Μanager της Αθήνας) στη διοργάνωση των Ολυμπιακών
του 2004.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ επαναλαμβάνεται, αλλά το ερώτημα κάθε φορά είναι πώς...Στις αρχές του 1993 η
κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ήταν στα καλύτερά της και λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο,
κατέρρευσε. Το προηγούμενο διάστημα όμως οι νεοδημοκράτες αθλητικοί παράγοντες είχαν καταφέρει
να ανατρέψουν το καταπράσινο σκηνικό που επικρατούσε επί πολλά χρόνια στις αθλητικές
ομοσπονδίες και να κερδίσουν πολλές από αυτές. Ταυτόχρονα είχαν εξασφαλίσει πολλές θέσεις στην
ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ),η οποία είχε περάσει από το 1985 στους

«πράσινους» με πρόεδρο τον κ. Λάμπη Νικολάου, επί σειρά ετών σύμβουλο του προέδρου του
ΠαΣοΚ Ανδρέα Παπανδρέου. Έχοντας την πλειοψηφία των εκλεκτόρων οι «γαλάζιοι» αποφάσισαν
τότε να διεκδικήσουν την ολυμπιακή εξουσία με υποψήφιο πρόεδρο έναν ευπατρίδη του αθλητισμού,
τον κ. Αντώνη Τζίκα. Η εκλογή κρίθηκε στο νήμα με τον κ. Τζίκα να επικρατεί του κ. Νικολάου με
διαφορά δύο ψήφων ενώ και οι περισσότερες θέσεις του προεδρείου κατελήφθησαν από τους
νεοδημοκράτες παράγοντες. Δεκαέξι χρόνια αργότερα, ένα σκηνικό με πολλές ομοιότητες έχει
ξαναστηθεί εν όψει των εκλογών στην ΕΟΕ την ερχόμενη Τρίτη, όπου θα μονομαχήσουν τελικά για τον
προεδρικό θρόνο στα ολυμπιακά ανάκτορα ο νυν πρόεδρος κ. Μίνως Κυριακού και ο πρόεδρος του
Χρηματιστηρίου κ. Σπύρος Καπράλος . Στο όλο σκηνικό ήρθε να προστεθεί την περασμένη Πέμπτη η
καταγγελία για ύπαρξη «κοριού» στο γραφείο του κ. Κυριακού στην έδρα της ΕΟΕ (επί της οδού Δ.
Βικέλα στο Χαλάνδρι). Όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής καταγγέλθηκε «η
ύπαρξη στο γραφείο του προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής υπόπτου αντικειμένου που
προσομοίαζε με μικρόφωνο παρακολούθησης συνομιλιών και ζητήθηκε η διερεύνηση της υπόθεσης.
Το αντικείμενο παρελήφθη και απεστάλη για εργαστηριακή εξέταση της οποίας το αποτέλεσμα
εκκρεμεί». Σύμφωνα με πληροφορίες η Ασφάλεια πήρε αποτυπώματα και ξεκίνησε τις ανακρίσεις για
τον ύποπτο πομπό.
Η κυβέρνηση Καραμανλή εμφανίζεται ιδιαίτερα χλωμή, μετά και το δημοσκοπικό προβάδισμα που έχει
αποκτήσει το ΠαΣοΚ, και η πολιτική ζωή της χώρας κινείται σε ρυθμούς εκλογολογίας. Στην Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή, όπου η εκλογική διαδικασία βρίσκεται στην τελική ευθεία, τα πράγματα φαίνεται
ότι κινούνται αντιστρόφως... Οι «γαλάζιοι» ομοσπονδιάρχες αποτελούν την πλειονότητα των μελών της
νέας ολομέλειας ενώ οι «πράσινοι» είδαν τις δυνάμεις τους να συρρικνώνονται περαιτέρω στις εκλογές
των ομοσπονδιών που έγιναν μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου.
Ευελπιστώντας στην ψήφο των φιλοκυβερνητικών ομοσπονδιαρχών θα επιχειρήσει την ερχόμενη Τρίτη
να ανεβεί στον ολυμπιακό θρόνο ο πρώην πρωταθλητής της κολύμβησης και του πόλο και νυν πρόεδρος
του Χρηματιστηρίου κ. Σπύρος Καπράλος, έχοντας ως αντίπαλο όχι κάποιον «πράσινο» αλλά τον νυν
πρόεδρο της ΕΟΕ κ. Μίνωα Κυριακού , τον οποίο είχε στηρίξει και η Νέα Δημοκρατία πριν από τέσσερα
χρόνια. Αυτή τη φορά ο πρόεδρος του Πανελληνίου και ιδιοκτήτης του ΑΝΤ1 μπαίνει στη μάχη έχοντας τη
στήριξη του ΠαΣοΚ, το οποίο είχε συναινέσει στην εκλογή του και το 2005, προσδοκώντας ταυτόχρονα να
αλιεύσει ψήφους από τη «γαλάζια» δεξαμενή.
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το πασοκικό μέτωπο δεν είναι αρραγές. Από τους «πράσινους»
εκπροσώπους στην ΕΟΕ τουλάχιστον τρεις... κάνουν νερά στην κομματική εντολή για στήριξη Κυριακού.
Ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ κ. Βασίλης Σεβαστής δήλωσε ευθέως στην εφημερίδα «Εξέδρα» ότι «ο κ.
Κυριακού δεν είναι μέσα στις προτιμήσεις μου για την προεδρία της ΕΟΕ». Ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ κ.
Θανάσης Κανελλόπουλος πήγε στη σύναξη των «γαλάζιων» ομοσπονδιαρχών και προσυπέγραψε τη
διακήρυξή τους. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τένις κ. Σπύρος Ζαννιάς κατηγορείται από «συντρόφους»
του για παρασπονδίες και απειλείται με τιμωρία από το ΠαΣοΚ αν δεν πειθαρχήσει.
? Κίνηση απόλυτου αιφνιδιασμού
Η αναμέτρηση της Τρίτης αναμένεται να αποτελέσει το τέλος, αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, της πιο
μακρόχρονης και έντονης εκλογικής μάχης που γνώρισε ποτέ η ΕΟΕ στην ιστορία της και στην οποία ως
πριν από λίγες ημέρες πρωταγωνιστές ήταν ο κ. Κυριακού και ο κ. Ισίδωρος Κούβελος. Ο πρόεδρος της
ομοσπονδίας ιππασίας και σύζυγος της υπουργού Εξωτερικών κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη πρόβαλλε

επί μήνες ως το αντίπαλο δέος για τον κ. Κυριακού. Μάλιστα η διαμάχη «έπαιξε» και τηλεοπτικά μέσα
από τον ΑΝΤ1 που πρόβαλλε επανειλημμένα καταγγελτικά ρεπορτάζ για επιχειρηματικές δραστηριότητες
συμφερόντων της οικογένειας Κούβελου και Μητσοτάκη στη Μαγνησία στο πλαίσιο των Μεσογειακών
Αγώνων 2013 που θα γίνουν σε Βόλο- Λάρισα. Ο κ. Κούβελος απάντησε με καταγγελία στο ΕΣΡ και αγωγή
για συκοφαντική δυσφήμιση.
Τελικά την περασμένη Τρίτη ο ίδιος ο κ. Κούβελος στη σύναξη «γαλάζιων» ομοσπονδιαρχώνεκπροσώπων στην ΕΟΕ πρότεινε ως υποψήφιο πρόεδρο τον κ. Καπράλο. Η κίνηση αποδόθηκε σε
«φρένο» της κυρίας Μπακογιάννη στον σύζυγό της προς αποφυγή μετωπικής σύγκρουσης με τον
ιδιοκτήτη του ΑΝΤ1. Όπως και να ΄χει, ήταν μια κίνηση απόλυτου αιφνιδιασμού, αφού ο πρόεδρος του
Χρηματιστηρίου, ο οποίος λίγες ημέρες πριν είχε εκλεγεί εκπρόσωπος στην ΕΟΕ από το μοντέρνο
πένταθλο, αρνούνταν κατηγορηματικά ως και την τελευταία στιγμή ότι είχε βλέψεις για την προεδρία της
ΕΟΕ και διέψευδε τα σενάρια που συνόδευσαν την επανεμφάνισή του στα ολυμπιακά πράγματα με τη
διεκδίκηση του ολυμπιακού θρόνου. Φαίνεται ότι η εκλογή του παλιού κολυμβητή και πολίστα ως
εκπροσώπου της ομοσπονδίας μοντέρνου πεντάθλου στην ΕΟΕ δεν αποσκοπούσε να προσθέσει ακόμη
έναν ψηφοφόρο στη φημολογούμενη (πλην όμως ουδέποτε εξαγγελθείσα) υποψηφιότητα Κούβελου, αλλά
να φέρει απέναντι στον κ. Κυριακού έναν αντίπαλο με αναμφισβήτητα αθλητικά και ολυμπιακά
παράσημα.
Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο του Πανελληνίου και στον πρόεδρο της ομοσπονδίας ιππασίας
σημάδεψε την ΕΟΕ την τελευταία τετραετία. Ξεκίνησε νωρίς νωρίς από τις πρώτες εκλογικές διαδικασίες
στην ΕΟΕ το 2005 και συγκεκριμένα με αφορμή την προεδρία της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας την
οποία επιθυμούσε ο (και αντιπρόεδρος της ΕΟΕ) κ. Κούβελος αλλά τελικά διεκδίκησε και πήρε ο κ.
Κυριακού. Ετσι σιγά σιγά ο κ. Κούβελος άρχισε να οργανώνει την αντιπολίτευση κατά του κ. Κυριακού
συσπειρώνοντας «γαλάζιους» ομοσπονδιάρχες, τους οποίους επηρέαζε και λόγω της συγγενικής σχέσης
του με κορυφαία μέλη του πολιτικού συστήματος. Ο ορισμός του έπειτα από πρόταση του κ. Κυριακού σε
αρχηγό της ελληνικής ολυμπιακής αποστολής στο Πεκίνο, θέση που σύμφωνα με τα ολυμπιακά ειωθότα
καταλαμβάνει ο επικεφαλής της επιτροπής ολυμπιακής προετοιμασίας- την τετραετία 2005-2008 τη θέση
κατείχε ο εκπρόσωπος της ιστιοπλοΐας κ. Γιάννης Βασιλειάδης - δεν στάθηκε ικανή να εξομαλύνει τις
σχέσεις μεταξύ των δύο.
? Οι κορυφαίες «επιχειρήσεις»
Έτσι μετά τη λήξη των Αγώνων του Πεκίνου, ο κ. Κούβελος έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο για την εκλογή
εκπροσώπων στην ΕΟΕ φιλικών προς αυτόν και την κίνησή του, με τη βοήθεια- όπως έχει ανοιχτά έχει
υποστηρίξει ο κ. Κυριακού (βλ. δήλωσή του στο «Βήμα» της περασμένης Κυριακής)- του υφυπουργού
Αθλητισμού κ. Γιάννη Ιωαννίδη και του ΓΓΑ κ. Σταύρου Δουβή. Κορυφαίες «επιχειρήσεις» σε αυτό το
σχέδιο ήταν αυτές στις ομοσπονδίες ποδηλασίας και μοντέρνου πεντάθλου, των οποίων οι συντηρητικών
πεποιθήσεων εκπρόσωποι στην ΕΟΕ κκ. Θωμάς Μεντεσίδης και Φρέντι Σερπιέρης, αντιστοίχως,
ανήκαν στην επιρροή του κ. Κυριακού.
Στην ποδηλασία ο κ. Μεντεσίδης, νεοκλεγμένος πρόεδρος της ομοσπονδίας, γνώρισε την ήττα-έκπληξη
καταγγέλλοντας στη συνέχεια εκβιασμούς σε βάρος εκπροσώπων σωματείων, ενώ στο μοντέρνο πένταθλο
ο κ. Σερπιέρης αφού απομακρύνθηκε με δικαστική απόφαση από την προεδρία, έχασε την εκλογή του
στην ΕΟΕ καταγγέλλοντας σαν «μαϊμού» επτά σωματεία που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ του κ.
Καπράλου. Οι αιτιάσεις του δεν έγιναν όμως δεκτές από τη δικαιοσύνη.

? Η ελληνική καρέκλα στη ΔΟΕ
Από την πλευρά του ο κ. Κυριακού εξασφάλισε την εκλογή στη νέα ολομέλεια της ΕΟΕ μέσω της
ομοσπονδίας τοξοβολίας, όπου μάλιστα αναδείχθηκε πρόεδρος. Την προηγούμενη τετραετία ο πρόεδρος
του Πανελληνίου είχε εκλεγεί στην ολομέλεια της ΕΟΕ από την ομοσπονδία χόκεϊ επί χόρτου αλλά αυτή
τη φορά βρήκε την πόρτα κλειστή...
Η πρωτοφανής ένταση που επικράτησε στη διαδικασία για την εκλογή των εκπροσώπων και τώρα για τον
πρόεδρο της ΕΟΕ εξηγείται από έμπειρους περί τα ολυμπιακά πράγματα παράγοντες και από το γεγονός
ότι όποιος πάρει τα ηνία της εξουσίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή πιθανόν θα πάρει ως... δώρο
και μια θέση στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή ο μοναδικός Έλληνας στη ΔΟΕ είναι ο
πρώτος αντιπρόεδρός της κ. Λάμπης Νικολάου ο οποίος σε δύο χρόνια συμπληρώνει τα 75 χρόνια και
θα αποχωρήσει. Έτσι αν και δεν προβλέπεται από το καταστατικό της ΔΟΕ να αναπληρωθεί από άλλον
Έλληνα, θεωρείται βέβαιο ότι η ΔΟΕ θα εκλέξει ένα νέο μέλος της από την Ελλάδα με βάση τον ρόλο που
έχει παίξει η χώρα μας στην ιστορία του ολυμπιακού κινήματος.
Στην περίπτωση αυτή, χωρίς άλλο, τον πρώτο λόγο δεν μπορεί παρά να έχει ο πρόεδρος της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής. Άλλωστε και το 1986 με αυτή την ιδιότητά του ο κ. Νικολάου είχε εισέλθει στη
λέσχη των λεγόμενων «αθανάτων».

