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Καπράλος vs Κούβελος, η κόντρα θα συνεχιστεί 

Επιμέλεια: Κώστας Χολίδης                 Δημοσίευση: 07 Φεβ. 2017 18:07 

Μπορεί ο Σπύρος Καπράλος να ήταν ο νικητής στις εκλογές 

της ΕΟΕ, ωστόσο η πλευρά του Ισίδωρου Κούβελου 

διαμηνύει ότι θα κυνηγήσει την υπόθεση στα αθλητικά 

δικαστήρια. 

Οι εκλογές στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τελείωσαν 

με τον Σπύρο Καπράλο να επικρατεί και να ανανεώνει τη 

θητεία του. Αυτό είναι μόνο το τυπικό μέρος της 

διαδικασίας αφού όσα προηγήθηκαν αυτής αλλά και όλα 

όσα ενδεχομένως θα ακολουθήσουν θα προσθέσουν μία 

μαύρη σελίδα στην ιστορία του αθλητισμού. 

Κανείς δεν αμφισβητεί την επικράτηση του Σπύρου Καπράλου αφού ακόμη κι αν όλοι οι εκπρόσωποι των 

Ομοσπονδιών που ήταν με την πλευρά Κούβελου  πήγαιναν να ψηφίσουν, το τελικό αποτέλεσμα δεν θα άλλαζε 

αφού ο πρόεδρος της ΕΟΕ είχε εξασφαλίσει την πλειοψηφία όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος. 

Όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετική οπτική αναφορικά με το τι 

έπρεπε να συμβεί και το εάν ήταν νόμιμη ή μη η εκλογική διαδικασία αλλά και η αντικατάσταση του Λάμπη 

Νικολάου στη θέση του προεδρεύοντος τη διαδικασία. 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΧΕΣ 

Όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της Δευτέρας ήταν μόνο το κερασάκι στην τούρτα όσων προηγήθηκαν. Όλα ξεκίνησαν 
από τις εκλογές στις Ομοσπονδίες όπου τόσο ο Σπύρος Καπράλος όσο και ο Ισίδωρος Κούβελος υποστήριξαν 
ανοικτά υποψήφιους με αρκετά αποτελέσματα εκλογών να κρίνονται στα δικαστήρια ή να μην έχουν ακόμα κριθεί! 

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό το τι συνέβη αρκεί να τονίσουμε ότι δύο θέσεις κρίθηκαν στα δικαστήρια το 

πρωί της Δευτέρας, ενώ τις αμέσως προηγούμενες ημέρες είχαμε άλλες δύο που τελεσιδίκησαν. Η Ομοσπονδία 

Τζούντο δεν ψήφισε αφού η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας κρίθηκε παράνομη και θα έχουμε επανάληψη των εκλογών, 

ενώ το πρωτοδικείο απέρριψε τα ασφαλιστικά κατά της διοίκησης Γαζή στην πυγμαχία, οπότε δικαίωμα ψήφου 

είχε κανονικά ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, Θανάσης Κανελλόπουλος. 

Το πρωί της Δευτέρας κρίθηκαν άλλες δύο υποθέσεις. Εκπρόσωπος του ΣΕΓΑΣ ήταν ο εκλιπών Γιάννης 

Σταματόπουλος και τη θέση του αναμενόταν να πάρει η Ξένια Αργειτάκη η οποία ήταν αναπληρωματική. 

Ωστόσο, ο τρίτος της ψηφοφορίας Νίκος Τσώνης προσέφυγε στα δικαστήρια, χωρίς όμως να δικαιώνεται. 

Ανάλογο αποτέλεσμα είχαν και τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε ο τέως πρόεδρος της Ομοσπονδίας 

ποδηλασίας, Θάνος Τερζής, κατά του εκπρόσωπου της Ομοσπονδίας στην ΕΟΕ, Ιάκωβου Φιλιππούση. Μάλιστα, 

στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κ. Τερζής έχει εκλεγεί αναπληρωματικός στις πρόσφατες εκλογές και ζητούσε να 

ψηφίσει εκείνος κάτι που τελικά δεν συνέβη. 
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Αυτά αφορούν το δικαστικό κομμάτι πριν από το μάδημα της... μαργαρίτας σχετικά με το εάν θα γίνουν ή δεν θα 

γίνουν οι εκλογές. Η είδηση της εσπευσμένης εισαγωγής του Ισίδωρου Κούβελου στο "Ωνάσειο" έφερε τις πρώτες 

φήμες για αναβολή των εκλογών. Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι ο προεδρεύων της διαδικασίας Λάμπης Νικολάου 

ενημέρωσε τόσο τα υπόλοιπα μέλη όσο και τη ΔΟΕ ότι δεν επρόκειτο να γίνουν οι εκλογές. 

Η πλευρά του Σπύρου Καπράλου από την άλλη ενημέρωνε ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά αφού το καταστατικό 

δεν προβλέπει αναβολή για λόγους ασθενείας ενός εκ των υποψηφίων. Έτσι, οι 14 εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών 

που υποστήριζαν τον Καπράλο βρέθηκαν στην ΕΟΕ στις 17.00 όταν και ήταν προγραμματισμένο να αρχίσουν οι 

εκλογές, ενώ στα γραφεία βρέθηκε και ο Λάμπης Νικολάου. Μάλιστα, κατά την είσοδο του τόνισε ότι δεν επρόκειτο 

να γίνουν οι εκλογές! 

Έπειτα από διαβουλεύσεις οι εκλογές διεξήχθησαν κανονικά ύστερα από σχετική πλειοψηφία στην ψηφοφορία που 

έγινε, ο Λάμπης Νικολάου αποχώρησε και ο Παύλος Κανελλάκης (πρώην πρόεδρος ΣΚΟΕ) ως αρχαιότερος ανέλαβε 

την προεδρία της διαδικασίας. Όπως ήταν φυσιολογικό ο Σπύρος Καπράλος επανεκλέγη με ψήφους 14-0 και 

ανανέωσε τη θητεία του στην προεδρία της ΕΟΕ. 

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ 

Κάπου εκεί ολοκληρώθηκε η μία σελίδα των εκλογών. Οι επόμενες αναμένεται να παιχτούν στα αθλητικά 
δικαστήρια. Η πλευρά του Ισίδωρου Κούβελου δεν αναγνωρίζει τη διαδικασία κάνοντας λόγο για παρανομίες που 
έγιναν. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι ο προεδρεύων, Λάμπης Νικολάου, είχε το δικαίωμα και είχε γνωστοποιήσει 
ότι η σύνοδος αναβάλλεται, άρα όσα έγιναν μετά θεωρούνται άκυρα. 

Έτσι,  η πλευρά Κούβελου είναι αποφασισμένη να προσφύγει στα αθλητικά δικαστήρια (θεωρητικά μπορεί να 

φτάσει μέχρι και το CAS), ενώ θα καταγγείλει την εγκυρότητα της διαδικασίας στο Διοικητικό Εφετείο ασκώντας 

ασφαλιστικά μέτρα. Βέβαια, εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες τα πολιτικά δικαστήρια 

είναι αναρμόδια να πάρουν οποιαδήποτε απόφαση για την υπόθεση. 

Την ίδια ώρα από την πλευρά του Σπύρου Καπράλου τονίζεται ότι όλα έγιναν σύμφωνα με το καταστατικό. Η 

αναβολή ή μη της διαδικασίας είναι θέμα της Ολομέλειας και από τη στιγμή που υπήρχε πλειοψηφία όλα 

θεωρούνται νόμιμα. Όπως και η αντικατάσταση του Λάμπη Νικολάου από τον Παύλο Κανελλάκη. 

Φυσικά, υπάρχει και μία τρίτη πλευρά η οποία υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να αναβληθεί η διαδικασία για ηθικούς 

λόγους λόγω του προβλήματος υγείας του Ισίδωρου Κούβελου. 

ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ Η ΓΓΑ 

Όλα τα παραπάνω αφορούν όσα έγιναν και θα γίνουν στην εκλογική διαδικασία. Αντίδραση από την Πολιτεία και τη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν υπήρξε αφού ουσιαστικά δεν έχουν κάποιο λόγο να παρέμβουν πέρα από το 
κομμάτι τηςν τήρησης ή μη των νόμων. Η ΕΟΕ "υπάγεται" στην ΔΟΕ και εκείνη είναι που θα αποφασίσει εάν έγιναν 
όλα όπως έπρεπε ή όχι. 

Όπως και να έχει, από την όλη διαδικασία επλήγη περισσότερο ο θεσμός της ΕΟΕ αφού υπήρξαν παρασκηνιακές 

κινήσεις που έφταναν από τον πολιτικό χώρο μέχρι και τους παράγοντες του ποδοσφαίρου. Ο Σπύρος Καπράλος 

φέρεται να είχε την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, των "Καραμανλικών" της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του Δημήτρη 

Μελισσανίδη (το παραδέχτηκε και ο ίδιος σε δηλώσεις του), ενώ την ίδια ώρα ο Ισίδωρος Κούβελος λέγεται ότι είχε 

την υποστήριξη των "Μητσοτακικών" της Νέας Δημοκρατίας και του Βαγγέλη Μαρινάκη. 

Το τι θα συμβεί τελικά με τη μοίρα των εκλογών της ΕΟΕ είναι κάτι το οποίο θα φανεί το προσεχές διάστημα με τις 

πρώτες εξελίξεις να αναμένονται άμεσα. 

 


