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Νέος πρόεδρος στην ΕΟΕ ο Σπύρος Καπράλος
Αθήνα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2009

Αλλαγή φρουράς στην προεδρία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με την εκλογή του Σπύρου
Καπράλου που θα είναι ο 24ος πρόεδρος στην ιστορία της ΕΟΕ από το 1894.
Στις εκλογές που έγιναν το απόγευμα ο κ. Καπράλος πήρε 18
ψήφους έναντι 11 του απερχόμενου προέδρου Μίνωα
Κυριακού. Στην ψηφοφορία έλαβαν μέρος 28 εκπρόσωποι
ομοσπονδιών, καθώς και ο Λάμπης Νικολάου ως εκπρόσωπος
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην ΕΟΕ. Δεν
ψήφισε, η ομοσπονδία της πυγμαχίας, αλλά ψήφισαν
κανονικά αυτές του μπάντμιντον και του κέρλινγκ.
Την οριστική απόφαση να μην ψηφίσει η ΕΟΠ και αντιθέτως
να πάρουν μέρος στη διαδικασία οι άλλες δυο ομοσπονδίες,
πήρε η ολομέλεια της ΕΟΕ που συνεδρίασε για δυόμιση ώρες
πριν την εκλογική διαδικασία.
Ποιος είναι
Ο Σπύρος Καπράλος γεννήθηκε το 1955. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πήρε
MBA στο Πανεπιστήμιο INSEAD της Γαλλίας. Μέλος της ολομέλειας της ΕΟΕ (1993-1996), τον Μάρτιο
του 2004 ανέλαβε γενικός γραμματέας Ολυμπιακών Αγώνων του υπουργείου Πολιτισμού. Διετέλεσε και
Εντεταλμένος Σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Τον Οκτώβριο του
2004 ανέλαβε καθήκοντα προέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το 2009 εξελέγη πρόεδρος της
Ένωσης Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων. Πρωταθλητής κολύμβησης και πόλο, καθώς και αρχηγός της
ελληνικής αποστολής στους Αγώνες της Ατλάντα.
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Θυελλώδης ήταν η συνεδρίαση της Ολομέλειας της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπή για την εκλογή προέδρου
για τη θητεία 2009-2013. Όλα εξελίχθηκαν όπως τα
περιμέναμε. Για περίπου δύο ώρες η συζήτηση αφορούσε
την αποχώρηση από την αίθουσα των εκπροσώπων του
μπάντμιντον και του κέρλινγκ.
Η μεν πρώτη ομοσπονδία είχε εκπρόσωπο ιδιοκτήτη
πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ και έχει ασυμβίβαστο, η δε δεύτερη
ομοσπονδία δεν έχει αγωνιστική δράση και συνεπώς
δικαίωμα ψήφου.
Έλα όμως που ο Γιώργος Φουντάς και ο Κώστας Ουίλς
«ανήκουν» στην ομάδα Κυριακού και έπρεπε να ψηφίσουν.
Πραγματικά μόνο στην Ελλάδα έχουμε ερμηνείες κατά το
δοκούν. Όπως μας βολεύει δηλαδή. Και το γράφουμε αυτό
επειδή πριν από τέσσερα χρόνια ο ίδιος ο κ. Κυριακού
ζήτησε τόσο από τον εκπρόσωπο της ομοσπονδίας Κέρλινγκ, όσο και από ακόμα δύο (χόκεϊ σε πάγο και
μπόμπσλεϊ) να αποχωρήσουν επειδή δεν έχουν αγωνιστική δράση, προσφεύγοντας μάλιστα στη συνέχεια
στη ΔΟΕ όπου και δικαιώθηκε.
Οι συγκεκριμένες ομοσπονδίες που ήθελε να βάλει από το… παράθυρο ο Γιώργος Ορφανός δεν
ξαναεμφανίστηκαν στη συνέχεια στην ΕΟΕ και ουδέποτε ζήτησαν να αναγνωριστούν ώστε να έχουν
δικαίωμα ψήφου σε εκλογικές αναμετρήσεις.
Πως όμως να εξηγήσεις τη στάση ορισμένων ανθρώπων;
Μήπως δεν ξέρουν να χάνουν;
Μήπως για να κρατήσουν την καρέκλα επιστρατεύουν όλες τις μεθόδους;
Όπως και να έχει η κατάσταση ήταν κωμικοτραγική!
Τελικά η ομάδα Καπράλου δέχθηκε να ψηφίσουν (εκκρεμεί πάντα η προσφυγή στο ΣτΕ) ο Γιώργος
Φουντάς και ο Κώστας Ουίλς βοηθώντας έστω και με αυτόν τον τρόπο να συνεχιστεί η διαδικασία. Όσο για
την πυγμαχία και τον Περικλή Τρικαλιώτη δεν μπήκε ποτέ μέσα στην αίθουσα…
Αυτή ήταν και η μοναδική «νίκη» της πλευράς Κυριακού, αν και πολλοί έκαναν λόγο για… ήττα,
αφού και έχασε και δεν μπορούσε να μιλήσει για παρατυπίες, παρανομίες, μεθοδεύσεις και άλλα
τέτοια… γραφικά!
Βέβαια μερικά λεπτά αργότερα με 18 υπέρ, 11 κατά, ο Μίνωας Κυριακού παρέδωσε την Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή στον Σπύρο Καπράλο.
Ο νέος πρόεδρος συνέχισε τη διαδικασία με τις ψηφοφορίες για τις υπόλοιπες θέσεις:
Πρόεδρος: Σπύρος Καπράλος (18 ψήφοι), Μίνωας Κυριακού (11)
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Πικραμένος ο Κυριακού...

Νέος πρόεδρος της ΕΟΕ εξελέγη ο Σπύρος Καπράλος
Ο Σπύρος Καπράλος στο τιμόνι της
Ε.Ο.Ε. (Φωτογραφία: ΑΠΕ )
Ο Σπύρος Καπράλος αποτελεί τον νέο πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής, καθώς ήταν ο νικητής στις εκλογές της Τρίτης, έχοντας αντίπαλο τον
Μίνωα Κυριακού.
Η διαδικασία ξεκίνησε λίγο μετά τις 16:00 και ολοκληρώθηκε μέσα σε περίπου
τρεις ώρες με αποτέλεσμα 18-11 υπέρ του προέδρου του χρηματιστηρίου Αθηνών.
Στην ψηφοφορία έλαβαν μέρος 28 εκπρόσωποι ομοσπονδιών, καθώς και ο Λάμπης Νικολάου ως εκπρόσωπος της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην Ε.Ο.Ε..
Ο Παύλος Κανελλάκης ανέλαβε τη θέση του Α αντιπροέδρου της ΕΟΕ. Στην εκλογική διαδικασία έλαβε 19 ψήφους
υπέρ, επτά λευκά και δύο άκυρα, ενώ είχε αποσυρθεί από τη σχετική διαδικασία ο Δημήτρης Διαθεσόπουλος που
είχε θέσει επίσης υποψηφιότητα.
Ο Σάκης Βασιλειάδης ανέλαβε τη θέση του β αντιπροέδρου. Ο πρόεδρος της ΕΓΟ, πήρε 19 ψήφους υπέρ και 9
λευκά, ενώ λίγο νωρίτερα είχε παραιτηθεί της εκλογικής διαδικασίας ο εκπρόσωπος του Τριάθλου, Γιώργος
Γερόλυμπος.
Ο Μανώλης Κατσιαδάκης πήρε εκ νέου τη θέση του γενικού γραμματέα. Στην διπλή εκλογική διαδικασία,
δεδομένου ότι στην πρώτη πήραν από 14 ψήφους έκαστος, ο εκπρόσωπος της ξιφασκίας έλαβε 15 ψήφους υπέρ,
έναντι 12 του Στέλιου Αγγελούδη και ενός λευκού.

Ο εκπρόσωπος της ομοσπονδίας του Κάνοε Καγιάκ, Αντώνης Νικολόπουλος, εξελέγη ταμίας, ο οποίος μετά την
παραίτηση της υποψηφιότητας του Κώστα Ουίλς από την εκλογική διαδικασία, έλαβε 20 ψήφους υπέρ, πέντε
λευκά και δύο άκυρα.
Ο Κούβελος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας
Ο Ισίδωρος Κούβελος εξελέγη πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, ενώ οι Θανάσης Κανελλόπουλος
και Βαγγέλης Σουφλέρης εξελέγησαν στην εκτελεστική επιτροπή.
Όλες οι θέσεις:
- Νέος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) εξελέγη ο Ισίδωρος Κούβελος,
- στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΟΕ, εξελέγησαν ο εκπρόσωπος της ΕΠΕ, Θανάσης Κανελλόπουλος (20
ψήφους) και ο εκπρόσωπος της ΕΟ Τζούντο, Βαγγέλης Σουφλέρης (19),
- πρόεδρος της ΕΦΙΠ εξελέγη ο εκπρόσωπος της κωπηλασίας, Γιάννης Καρράς
- στην επιτροπή λαμπαδηδρομίας εξελέγη ο Σπύρος Ζαννιάς (19 υπέρ, 7 λευκά) και
- στην Ολυμπιακή προετοιμασία πρόεδρος εξελέγη ο εκπρόσωπος της ιστιοπλοϊας, Γιάννης Βασιλειάδης.
Πικραμένος αποχώρησε ο Κυριακού
Ο Μίνωας Κυριακού με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας προέβη στο παρακάτω σχόλιο. «Δεν θέλω να
κάνω σχόλιο για το αποτέλεσμα. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στον κ. Καπράλο. Δεν θέλω να κάνω σχόλιο για
την εκλογική διαδικασία.
Αποχωρώ πριν ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία γιατί έχω να κάνω ένα ταξίδι. Στη ζωή υπάρχει η νίκη και η ήττα.
Δοκίμασα και το ένα και το άλλο. Κοιτάω μπροστά. Ο ελληνικός αθλητισμός ζει και θα ζει είτε είναι ο Κυριακού είτε
είναι οποιοσδήποτε άλλος.
Φεύγω ικανοποιημένος από μία θητεία πολύ καλή, από μια Ολυμπιακή επιτροπή η οποία αυτή τη στιγμή έχει και
προίκα. Σχεδόν 9 εκατομμύρια. Εγώ όταν ανέλαβα βρήκα 126.000 ευρώ. Εύχομαι καλή τύχη σε όλους».
Σε ερώτηση σχετικά με το τι θα κρατήσει στη μνήμη του απάντησε: «Πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα πρέπει να πω
ότι σώθηκε και η Ελλάδα στο Πεκίνο από πολλές καταστάσεις. Εγώ υπηρετώ τη χώρα μου και όχι πολιτικές».
Οι πρόεδροι από το 1894
Η ιστορία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία της αναβίωσης των
Ολυμπιακών Αγώνων.
Η Ε.Ο.Ε. ιδρύθηκε στην Αθήνα, στις 24 Νοεμβρίου του 1894 (σύμφωνα με το Ιουλιανό Ημερολόγιο), με πρώτο
Πρόεδρο τον τότε Διάδοχο Κωνσταντίνο.
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Την ίδια ημέρα διεξήγαγε και την πρώτη της συνεδρίαση με θέμα την διοργάνωση των πρώτων Σύγχρονων
Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι τελικά έγιναν το 1896 στην Αθήνα από τις 25 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου, στο
Παναθηναϊκό Στάδιο.
Πρέπει να σημειωθεί ότι από την ίδρυσή της και μέχρι το 2000, η ονομασία της ΕΟΕ, ήταν «Επιτροπή Ολυμπιακών
Αγώνων» (ΕΟΑ) δεδομένου ότι ο λόγος της ιδρύσεώς της ήταν η διοργάνωση των Πρώτων Διεθνών Ολυμπιακών
Αγώνων.
Από την έναρξη της λειτουργίας της ΕΟΕ (ΕΟΑ μέχρι το 2000), οι 24 πρόεδροι είναι οι:
1. Διάδοχος Κωνσταντίνος (1894-1912)
2. Βασιλιάς Κωνσταντίνος (1913)
3. Διάδοχος Γεώργιος (1914-1917)
4. Μιλτιάδης Νεγροπόντης (1918-1920)
5. Διάδοχος Γεώργιος (1921-1922)
6. Βασιλιάς Γεώργιος ο Β (1922-1923)
7. Γεώργιος Αβέρωφ (1924-30/4/1930)
8. Ιωάννης Δροσόπουλος (1/5/1930-1936)
9. Διάδοχος Παύλος (1936-1948)
10. Βασιλιάς Παύλος (1948-1952)
11. Κώστας Γεωργακόπουλος και Ιωάννης Κετσέας (1953-1954)
12. Διάδοχος Κωνσταντίνος (1955-1964)
13. Διάδοχος Ειρήνη (1965-1968)
14. Θεοδόσιος Παπαθανασιάδης (1969-1973)
15. Σπυρίδων Βελλιανίτης (31/1/1973-1974)
16. Απόστολος Νικολαΐδης (30/8/1974-1976)
17. Γεώργιος Αθανασιάδης (1976-1983)
18. Αγγελος Λεμπέσης (14/4/1983-1984)
19. Λάμπης Νικολάου (1985-1988 και 1989-1992)
20. Αντώνιος Τζίκας (1993-1996)
21. Λάμπης Νικολάου (1997-2000 και 2001-2004)
22. Μίνως Κυριακού (2004-2009)
23. Σπύρος Καπράλος (2009-...)
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