Τζούστας Γιάννης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 11/02/2013

ΕΟΕ: Επανεκλογή «γαλάζιου» προεδρείου
Πρόεδρος εκ νέου ο κ. Καπράλος - Απουσίασαν κορυφαίοι «πράσινοι» παράγοντες

Με «γαλάζιο» προεδρείο θα πορευτεί και την επόμενη τετραετία η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η
οποία σήμερα εξέλεξε τα όργανά της για την νέα ολυμπιακή περίοδο 2013 -2016, απουσία αρκετών μελών
της ολομέλειας που πρόσκεινται στο ΠαΣοΚ. Οι απουσίες ήταν πολύ ηχηρές αφού αφορούσαν τον
πρόεδρο της ομοσπονδίας μπάσκετ κ. Γιώργο Βασιλακόπουλο, της ομοσπονδίας κολύμβησης κ.
Δημήτρη Διαθεσόπουλο, τον περιφερειάρχη Αττικής και εκπρόσωπο της άρσης βαρών κ. Γιάννη
Σγουρό, τον εκπρόσωπο του χαντ μπολ κ. Στέλιο Αγγελούδη (στενός συνεργάτης του κ. Ευάγγελου
Βενιζέλου) και τον πρόεδρο της ομοσπονδίας τοξοβολίας κ. Πέτρο Συναδινό.
Πρόεδρος επανεξελέγη ο κ. Σπύρος Καπράλος ο οποίος αυτή την τετραετία βρέθηκε στην ΕΟΕ ως
εκπρόσωπος του μπάντμιντον (την προηγούμενη εκπροσωπούσε το μοντέρνο πένταθλο) ενώ και στις
υπόλοιπες θέσεις του προεδρείου επανεξελέγησαν οι ίδιοι παράγοντες που πρόσκεινται στη Νέα
Δημοκρατία. Γενικός Γραμματέας επανεξελέγη ο κ. Μανώλης Κατσιαδάκης (ξιφασκία), α'
αντιπρόεδρος ο κ. Παύλος Κανελλάκης (σκοποβολή), β' αντιπρόεδρος ο κ. Θανάσης Βασιλειάδης
(γυμναστική), ταμίας ο κ. Αντώνης Νικολόπουλος (κανόε καγιάκ).
Στην εκτελεστική επιτροπή πλην των κκ. Καπράλου, Κανελλάκη, Κατσιαδάκη συμμετέχει ο κ. Λάμπης
Νικολάου ως μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ενώ την εκλογή τους εξασφάλισαν οι κκ.
Σπύρος Ζαννιάς (τένις) και Γιάννης Σταματόπουλος (στίβος).
Στη σημερινή ολομέλεια εξελέγησαν και οι πρόεδροι των επιτροπών της ΕΟΕ. Στην Επιτροπή Ολυμπιακής
Προετοιμασίας επανεξελέγη ο κ. Γιάννης Βασιλειάδης (ιστιοπλοΐα), στην Επιτροπή Φιλάθλου

Πνεύματος ο κ. Γιώργος Λενός (πυγμαχία) ενώ στην Επιτροπή Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας εξελέγη ο
κ. Γιάννης Καρράς (κωπηλασία). Στη θέση του Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας
επανεξελέγη για την τετραετία 2009-2013, ο κ. Ισίδωρος Κούβελος (ιππασία).
Στη νέα Ολομέλεια συμμετέχουν ως μέλη ακόμα οι: Βασίλης Κατσώρας (χιονοδρομία), Φώτης
Καϋμενάκης (παγοδρομία), Πέτρος Συναδινός (τοξοβολία), Σοφοκλής Πιλάβιος (ποδόσφαιρο),
Γιώργος Βασιλακόπουλος (μπάσκετ), Δημήτρης Διαθεσόπουλος (υγρός στίβος), Θανάσης Τερζής
(ποδηλασία), Αχιλλέας Μαυρομμάτης (βόλεϊ), Στέλιος Αγγελούδης (χάντμπολ), Δημήτρης
Χατζημιχάλης (χόκεϊ επί χόρτου), Γιάννης Σγουρός (άρση βαρών), Μιχάλης Φυσετζίδης (τάε κβον
ντο), Ξενοφών Αθανασίου (πάλη), Γιώργος Γερόλυμπος (τρίαθλο), Γιώργος Αλικάκος (μοντέρνο
πένταθλο), Μανώλης Κολυμπάδης (πινγκ πονγκ), Βαγγέλης Σουφλέρης (ράγκμπι), Διονύσης
Ηλιάδης (τζούντο), Κώστας Τσαούσογλου (γκολφ).
Μετά την εκλογή του «μονοκομματικού» προεδρείου ο κ. Καπράλος προέβη σε μια... ενωτική δήλωση
τονίζοντας ότι: «Πρέπει να σταθούμε όλοι ενωμένοι απέναντι στις δύσκολες ημέρες που ήρθαν στον
ελληνικό αθλητισμό. Ας αφήσουμε κατά μέρος μικροπολιτικές και αντιπαλότητες». Παράλληλα κάλεσε
την Πολιτεία «να εξετάσει κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης του Αθλητισμού. Εν΄όψει μάλιστα και της
επικείμενης πώλησης του ΟΠΑΠ, το Κράτος θα πρέπει να μεριμνήσει να εξασφαλίσει από τον νέο
ιδιοκτήτη ποσοστό επί των κερδών του για την Ολυμπιακή Επιτροπή, τουλάχιστον για τα επόμενα
τέσσερα χρόνια».

