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ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος κερδίζει στο νήμα 
τον Ισίδωρο Κούβελο και γίνεται... "Αθάνατος" 
31/01/2016   10:24 

 

 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) Σπύρος Καπράλος 
κερδίζει στο νήμα τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, Ισίδωρο 
Κούβελο και τον Αύγουστο θα είναι αυτός που θα εισέλθει στο κλαμπ των 
«Αθανάτων», της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ). 
  
Οι σχέσεις που έχει δημιουργήσει ο Σπύρος Καπράλος με τον πρόεδρο της ΔΟΕ, Τόμας 
Μπαχ, είναι τόσο ισχυρή ώστε να μην προσφέρεται η ουσιαστική δυνατότητα σε άλλο 
πρόσωπο να διαδεχθεί στη ΔΟΕ τον Λάμπη Νικολάου. Ο τελευταίος, εξελέγη το 1986 στη 
ΔΟΕ και είχε τη στήριξη του τότε πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Η θητεία του, 
όμως, έληξε λόγω ηλικίας και από τις αρχές του χρόνου δεν υπάρχει κανένας Έλληνας στο 
μέγαρο της Λωζάννης.  
  
Για τη θέση του «Αθάνατου» εκτός από τους Σπύρο Καπράλο και Ισίδωρο Κούβελο 
ενδιαφέρονται η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών Βούλα Κοζομπόλη, ο 
πρόεδρος της τοξοβολίας Πέτρος Συναδινός και ο πρώην πρόεδρος του χάντμπολ Στέλιος 
Αγγελούδης. 
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Η ΔΟΕ δεν δεσμεύεται να έχει μέλη από όλες τις χώρες, αλλά από την έναρξη των 
σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων πάντα υπήρχε κάποιος Έλληνας (ή και δύο) στη λίστα 
των εκλεκτών του Κινήματος. Την τελική απόφαση θα πάρουν ο 63χρονος δικηγόρος Τ. 
Μπαχ, και η παρέα του το καλοκαίρι, στο περιθώριο των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο. Η 
προτίμηση του προέδρου της ΔΟΕ ωστόσο φαίνεται πως θα παίξει καταλυτικό ρόλο. 
  
Ο Σπύρος Καπράλος παλαιός πολίστας χαίρει της αποδοχής του Ολυμπιακού Κινήματος 
ενώ η ΔΟΕ δείχνει καθαρά την προτίμησή της σε όσους έχουν υπηρετήσει τον αθλητισμό 
(ο Μπαχ υπήρξε χρυσός ολυμπιονίκης της ξιφασκίας). Τον στηρίζουν οι Ευρωπαϊκές 
Ολυμπιακές Επιτροπές και η Ένωση Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών. Επίσης, πριν από 
λίγες ημέρες, ο Σταύρος Κοντονής, με τη σύμφωνη γνώμη του πρωθυπουργού Αλέξη 
Τσίπρα, έστειλε επιστολή στον Μπαχ και έκανε γνωστό ότι η κυβέρνηση στηρίζει την 
υποψηφιότητά του.  
  
Η συμμετοχή του ίδιου του προέδρου της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ στην ετήσια γιορτή της ΕΟΕ, 
παρουσία, του επίτιμου προέδρου, Ζακ Ρογκ και του προέδρου των Ευρωπαϊκών 
Ολυμπιακών Επιτροπών, Πάτρικ Χίκεϊ, αποτέλεσαν το ισχυρότερο μήνυμα στήριξης του 
Σπύρου Καπράλου. Η πρόσφατη εκλογή στη θέση του προέδρου της Συντονιστικής 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Αγώνων του 2015 που έγιναν στο Μπακού, αναδεικνύουν τις 
βαθιές σχέσεις του με ισχυρούς παράγοντες του Ολυμπιακού Κινήματος, κάτι που επίσης 
περνά στα θετικά του. 
  
Ο Ισίδωρος Κούβελος έχει την υποστήριξη του πρώην «Αθανάτου» Λάμπη Νικολάου, 
ποντάρει στην Ολυμπιακή Ακαδημία, που αποτελεί μορφωτικό ίδρυμα της ΔΟΕ, και στις 
προσωπικές γνωριμίες του. Χαίρει της εκτίμησης του Τόμας Μπαχ, αλλά όχι και της 
προτίμησής του.  
Στο παρελθόν, τον τίτλο του «Αθανάτου» κατείχαν οι Δημήτριος Βικέλας (1894-1899), 
Αλέξανδρος Μερκάτης (1899-1925), Γεώργιος Αβέρωφ (1926-1930), Νικόλαος Πολίτης 
(1930-1933), Αγγελος Βολανάκης (1933-1963), Ιωάννης Κετσέας (1946-1965), τ. βασιλεύς 
Κωνσταντίνος (1963-1974), Πύρρος Λάππας (1965-1980), Επαμεινώνδας Πετραλιάς 
(1975-1977), Νικόλαος Νησιώτης (1978-1986), Νίκος Φιλάρετος (1981-2005) και Λ. 
Νικολάου (1986-2015). 
 


