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Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Ο Σπύρος Καπράλος επανεξελέγη Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για
τρίτη συνεχόμενη τετραετία. Ο Σπ. Καπράλος πήρε 14 ψήφους σε σύνολο 14 ψηφισάντων,
έναντι καμίας ψήφου του έτερου υποψηφίου Ισίδωρου Κούβελου που λόγω ασθένειας
απουσίασε από τη διαδικασία, όπως και τα υπόλοιπα μέλη που είχαν δικαίωμα ψήφου.
Ο τακτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.) Ιάκωβος
Φιλιππούσης εξελέγη στην τριμελή Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ο.Ε. όπου επίσης είναι ο
Ο Αριστείδης Αδαμόπουλος και η Πολυξένη Αργειτάκη.
Οι πρώτες δηλώσεις του Σπ. Καπράλου
Στη ομιλία του προς τα μέλη της Ολομέλειας ο Σπύρος Καπράλος, αμέσως μετά την εκλογή
του, είπε:
«Θέλω να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε και με εκλέξατε Πρόεδρο της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τρίτη φορά. Δεν είναι προσωπική νίκη του Σπύρου
Καπράλου, είναι νίκη του ελληνικού αθλητισμού, νίκη των αθλητών μας, που σε δύσκολες
εποχές δίνουν τον δικό τους σκληρό αγώνα και πρωταγωνίστησαν το καλοκαίρι στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.
Λυπάμαι που σήμερα έλειπαν ορισμένοι συνάδελφοι και δεν πήραν μέρος στην εκλογική
διαδικασία, αλλά να ξέρουν, όπως πρέπει να ξέρει και όλος ο αθλητικός κόσμος, ότι θα
προχωρήσουμε ενωμένοι για το καλό όλων και να κάνουμε αυτό που πρέπει για να
βοηθήσουμε τον αθλητισμό.
Η απαρτία που υπήρχε σήμερα στην ΕΟΕ, έδωσε στην Ολομέλεια το δικαίωμα να προχωρήσει
στις εκλογές βάσει των κανονισμών και η πλειοψηφία που υπήρχε με 14 ψήφους σε 25 μέλη,
με εξέλεξε Πρόεδρο.
Λυπήθηκα πάρα πολύ για όσα έγιναν στον ελληνικό αθλητισμό μέσω των δικαστηρίων, όταν
Ομοσπονδίες που μας έχουν χαρίσει μετάλλια και μεγάλες επιτυχίες αποβλήθηκαν από την

εκλογική διαδικασία, ενώ μόνο την τελευταία εβδομάδα 4-5 Ομοσπονδίες βρέθηκαν στα
δικαστήρια για λόγους που για μένα είναι ανεξήγητοι. Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά πέρασαν
πια και θα πορευθούμε για το καλό του ελληνικού αθλητισμού».
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ε.
Κατά τις χθεσινές (06/02) εκλογές της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τη θητεία 2017
– 2020, εξελέγησαν οι εξής στο Διοικητικό Συμβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή και σε
τέσσερις επιτροπές (σ.σ. σε παρένθεση τα αθλήματα που εκπροσωπούν):
Πρόεδρος: Σπύρος Καπράλος (Μπάντμιντον)
Α’ Αντιπρόεδρος: Παύλος Κανελλάκης (Σκοποβολή)
Β’ Αντιπρόεδρος: Βασίλης Κατσώρας (Χειμερινά Αθλήματα)
Γενικός Γραμματέας: Μανώλης Κολυμπάδης (Πινγκ Πονγκ)
Ταμίας: Αντώνης Νικολόπουλος (Κάνοε Καγιάκ)
Εκτελεστική Επιτροπή: Αριστείδης Αδαμόπουλος (Ιστιοπλοϊα), Πολυξένη Αργειτάκη
(ΣΕΓΑΣ), Ιάκωβος Φιλιππούσης (Ποδηλασία)
Πρόεδρος Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας: Μιχάλης Φυσετζίδης (Ταε Κβο Ντό)
Πρόεδρος Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος: Μανώλης Κατσιαδάκης (Ξιφασκία)
Πρόεδρος Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας: Γιάννης Καρράς (Κωπηλασία)
Πρόεδρος Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας: Αθανάσιος Βασιλειάδης
(Γυμναστική)
Εκτός από τους 12 παραπάνω ψήφισαν επίσης οι Βαγγέλης Γραμμένος (Ποδόσφαιρο) και
Γιώργος Αλικάκος (Μοντέρνο Πεντάθλου)

