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Ερώτηση από το Ποτάμι για τον Σπύρο Καπράλο -

Απαράδεκτη παρέμβαση Τσίπρα στην ΔΟΕ 
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Ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Σταύρου Κοντονή κατέθεσαν 

οι βουλευτές Β’ Αθήνας με Το Ποτάμι, Γρηγόρης Ψαριανός και Γιώργος Αμυράς, 

αναφορικά με πιθανή παράτυπη ανάμειξη του Υπουργείου κατά την διαδικασία 

επιλογής του νέου μέλους της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα. 

Αφορμή για την ερώτηση αποτέλεσε επιστολή του Υφυπουργού, αρμόδιου για θέματα 

αθλητισμού, κ. Κοντονή, προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, με 

την οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, προτείνει και στηρίζει την 

υποψηφιότητα του Σπύρου Καπράλου, για την θέση του νέου τακτικού Μέλους της 

Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα. Κάτι τέτοιο συνιστά παράβαση βασικού κανόνα 

λειτουργίας της Δ.Ο.Ε., που δεν δέχεται καμία παρέμβαση από πολιτικά 

πρόσωπα ή κυβερνήσεις στα θέματα της αποκλειστικής της αρμοδιότητας, 

όπως είναι η εκλογή μέλους της. 
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Να σημειωθεί ότι υποψήφιοι για την ίδια θέση είναι και ο Πέτρος Συναδινός με τον 

Στέλιο Αγγελούδη. Μάλιστα, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή- προκειμένου να 

κρατήσει ίσες αποστάσεις και από τους τρεις- με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι 

στηρίζει όλες τις υποψηφιότητες. 

Οι βουλευτές του Ποταμιού, ζητούν να πληροφορηθούν για το ακριβές περιεχόμενο της 

«επίμαχης» επιστολής, καθώς και για την ανάμειξη του Πρωθυπουργού κου Τσίπρα σε 

αυτήν την ενέργεια η οποία εκθέτει τόσο το Υπουργείο και την Κυβέρνηση, όσο και 

τελικά την ίδια την χώρα. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης: 

Προς τον κ. Υπουργό: 

Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Θέμα: «Κυβερνητική Ανάμειξη αναφορικά με την υποψηφιότητα μέλους της Δ.Ο.Ε. 

από την Ελλάδα» 

Πληροφορηθήκαμε από τον γραπτό και ηλεκτρονικό Τύπο ότι ο Υφυπουργός 

Πολιτισμού υπεύθυνος για τον Αθλητισμό κ. Κοντονής, με τη σύμφωνη γνώμη του 

πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Διεθνούς 

Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Τόμας Μπαχ με την οποία, εκφράζοντας σχετική απόφαση 

της ελληνικής Κυβέρνησης, προτείνει και στηρίζει την υποψηφιότητα του κ. Σπύρου 

Καπράλου, Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, να διαδεχθεί τον 

αποχωρήσαντα στο τέλος του 2015 κ. Λάμπη Νικολάου, στην θέση του τακτικού 

Μέλους της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα. 

Η επιλογή των νέων μελών της οικογένειας των «Αθανάτων» θα γίνει από τη Δ.Ο.Ε. - 

που είναι και η αποκλειστική αρμόδια για την επιλογή - στο περιθώριο των 

Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο το καλοκαίρι. 

Κάθε μέλος των «Αθανάτων» δεν εκπροσωπεί τη χώρα, αλλά τον εαυτό του, συνεπώς 

δεν δεσμεύεται η Δ.Ο.Ε. να έχει μέλη από όλες τις χώρες, αλλά από την έναρξη των 

σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων πάντα υπήρχε Έλληνας στη λίστα. 

Η υποψηφιότητα του κυρίου Σπύρου Καπράλου είναι αξιόλογη λόγω της μακρόχρονης 

εμπλοκής του στον χώρο του αθλητισμού τον οποίο έχει υπηρετήσει και ως αθλητής 

υψηλού επιπέδου και ως παράγοντας. 

Όμως, ο κος Υπουργός, με την πράξη του, παραβίασε βασικό κανόνα λειτουργίας της 

Δ.Ο.Ε., ενός μη κυβερνητικού οργανισμού, ο οποίος δεν δέχεται καμία παρέμβαση από 

πολιτικά πρόσωπα ή κυβερνήσεις στα θέματα της αποκλειστικής του αρμοδιότητας 

όπως είναι η εκλογή μέλους του. 

Σύμφωνα επίσης με την διαδικασία τριών επιπέδων που προβλέπεται στον Ολυμπιακό 

Καταστατικό Χάρτη – Επιτροπή Εκλογής Μελών, Εκτελεστική επιτροπή, Ολομέλεια - 

οι μόνοι αρμόδιοι, στην Ελλάδα, για να προτείνουν υποψηφιότητες για την θέση, είναι 
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η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), ως Ν.Π.Δ.Δ. με εκλεγμένα μέλη της από τις 

αθλητικές ομοσπονδίες και ο κος Νικολάου ως απερχόμενο μέλος της ΔΟΕ. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Ποιο ήταν το περιεχόμενο της επιστολής και για ποιον λόγο εστάλει; Πρόκειται 

πράγματι για κυβερνητική πρόταση και στήριξη υποψηφίου κατά παράβαση βασικού 

κανόνα λειτουργείας της ΔΟΕ; 

2. Αληθεύει ότι ο Πρωθυπουργός κος Αλέξης Τσίπρας τον εξουσιοδότησε να μεταφέρει 

στον Πρόεδρο της Δ.Ο.Ε. την σχετική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης; 

3. Πότε και σε ποια συνεδρίαση το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση αυτή; 

4. Γνωρίζει ο κ. Υπουργός ότι με την πράξη του αυτή παραβίασε βασικό κανόνα 

λειτουργίας της Δ.Ο.Ε. να μην δέχεται καμία παρέμβαση από πολιτικά πρόσωπα ή 

κυβερνήσεις στα θέματα της αποκλειστικής της αρμοδιότητας, όπως είναι η εκλογή 

μέλους, εκθέτοντας έτσι όχι μόνον τον εαυτό του αλλά και την κυβέρνηση και τελικά 

την ίδια την χώρα; 

5. Για την αποστολή της επιστολής, ενημερώθηκαν από τον κύριο Υπουργό η Ε.Ο.Ε. και 

ο κος Λάμπης Νικολάου, καθώς, όπως επιβάλει ο Καταστατικός Χάρτης της 

Δ.Ο.Ε. είναι οι μόνοι αρμόδιοι στην Ελλάδα για να προτείνουν υποψηφιότητες; 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

Γρηγόρης Ψαριανός - Β’ Αθηνών 

Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών 

Ας σημειωθεί ότι υποψήφιος για «Αθάνατος» είναι και ο πρόεδρος της ΕΘΝΟΑ 

(Ολυμπιακή Ακαδημία) και αρχηγός της ελληνικής αποστολής στους επικείμενους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το καλοκαίρι, Ισίδωρος Κούβελος. Την υποψηφιότητα του 

στηρίζει ανοιχτά ο απερχόμενος Λάμπης Νικολάου. 
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