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 Ολυμπιακοί κύκλοι με παρασκήνιο 

Ο Σπύρος Καπράλος επανεξελέγη, αλλά η διαδικασία καταγγέλλεται 

από τον αντίπαλό του Ισίδωρο Κούβελο. 
Γιάννης Λαμπίρης   
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 Ο Σπύρος Καπράλος – που επανεξελέγη 

πρόεδρος της ΕΟΕ – ελπίζει να ζήσει 

ανάλογες στιγμές και στο μέλλον με τους 

έλληνες αθλητές όπως εδώ με την Αννα 

Κορακάκη. Οι αντίπαλοί του θεωρούν άκυρη 

τη διαδικασία, την οποία θα προσβάλουν στα 

δικαστήρια 

Θρίαμβος σε άδειο τερέν. Ο Σπύρος 

Καπράλος μπορεί να επανεξελέγη 

πρόεδρος της ΕΟΕ με καθεστωτικό 

ποσοστό (14-0!), αλλά ουσιαστικά χωρίς 

αντίπαλο, καθώς μετά την αδιαθεσία του έτερου υποψηφίου Ισίδωρου Κούβελου, ο προεδρεύων 

Λάμπης Νικολάου ανέβαλε τις εκλογές έχοντας ενημερώσει σχετικά τους εκπροσώπους των 

ομοσπονδιών (κάτι που έκανε και η γραμματεία της ΕΟΕ), οι οποίοι - αυτοί που θα υποστήριζαν 

τον Κούβελο - δεν παραβρέθηκαν καν, με εξαίρεση τον Γιάννη Σγουρό, ο οποίος όμως δεν μπήκε 

στην αίθουσα λέγοντας ότι δεν είναι πρέπον να γίνει η διαδικασία πάση θυσία, αφού υπήρχε 

ημερολογιακό τράτο μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου. 

Με νέο πρόεδρο της διαδικασίας τον Παύλο Κανελλάκη η Ολομέλεια αποφάσισε να συνεδριάσει 

έχοντας πλειοψηφία (14 παρόντες από τους 25 που είχαν δικαίωμα ψήφου, καθώς το τζούντο με 

υπηρεσιακή διοίκηση δεν μπορούσε να συμμετέχει).  

Επίσης οι εκπρόσωποι των δύο νέων αθλημάτων (Καράτε και Αναρρίχηση) αποχώρησαν και έτσι 

η Ολομέλεια δεν ασχολήθηκε με το αν τελικά τα δύο αυτά αθλήματα θα ψήφιζαν. 

«Ολα αυτά έγιναν για τους αθλητές, αυτούς που μας χάρισαν μοναδικές στιγμές στο Ρίο το 

περασμένο καλοκαίρι. Αυτοί είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές και αυτούς υπηρετούμε. Δεν είναι 

προσωπική η νίκη, αλλά του ελληνικού αθλητισμού» τόνισε στα «ΝΕΑ» ο νικητής Σπύρος 

Καπράλος (είχε παράσταση νίκης από το πρωί όταν δεν έγιναν δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα στην 

ποδηλασία), που είναι πλέον το μεγάλο φαβορί και για τη θέση του Αθανάτου στη ΔΟΕ, στη θέση 

του Λάμπη Νικολάου.  

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία δεν είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί από τη θέση του 

προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά το γεγονός ότι ο επί χρόνια γενικός 

γραμματέας της ΕΟΕ Μανώλης Κατσιαδάκης δεν έβαλε πουθενά υποψηφιότητα, ίσως αποδειχθεί 

προφητικό.  

«Αυτό λέγεται fair play;» ήταν η ατάκα του Ισίδωρου Κούβελου προς στενό συνεργάτη του, που 

τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και τον ενημέρωσε για τα καθέκαστα. Από το περιβάλλον των 

ηττημένων γίνεται λόγος για πρωτοφανές αθλητικό πραξικόπημα που ξεπερνά κάθε όριο 

ανηθικότητας και η συνέχεια θα δοθεί στα δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο και όχι μόνο) όπου 

θεωρούν ότι θα ακυρωθεί η χθεσινή διαδικασία και ήδη σχετικά έχει ενημερωθεί και η ΔΟΕ.    
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