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Καταγγελία για τις παράνομες εκλογές στον Μπαχ
Φεβ 8, 2017
Από τις 13 ομοσπονδίες που δεν ψήφισαν
στις «εκλογές» της ΕΟΕ

Επιστολή/καταγγελία στάλθηκε στον
Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής, Δρ Τόμας Μπαχ αμέσως
μετά τις παράνομες εκλογές που
διενεργήθηκαν στην ΕΟΕ με την
απουσία των αναφερομένων
εκπροσώπων των αντίστοιχων Εθνικών
Ομοσπονδιών.
Του: Αντώνη Αντωνόπουλου
Στην επιστολή που υπογράφουν οι 13 παράγοντες που ειδοποιήθηκαν για την αναβολή των
εκλογών, καταγγέλλουν στον πρόεδρο της ΔΟΕ Τόμας Μπάχ ότι ο Σπύρος Καπράλος κατά
παράβαση του καταστατικού της Ε.Ο.Ε αγνόησε την απόφαση του εντεταλμένου από την
ΔΟΕ απερχόμενου «Αθάνατου» Λάμπη Νικολάου για ολιγοήμερη αναβολή των εκλογών
λόγω της απρόσμενης ασθένειας του Ισίδωρου Κούβελου, και προχώρησε σε ΑΚΥΡΗ,
ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ και ΠΑΡΑΝΟΜΗ διαδικασία με αποτέλεσμα να καταληφθεί η διοίκηση
της Ε.Ο.Ε.
Η επιστολή –καταγγελία προς τον Τόμας Μπάχ επισημαίνονται και υπογραμμίζονται οι
αλχημείες και οι παράνομες ενέργειες του Σπύρου Καπράλου και του ζητούν να πάρει άμεσα
θέση.
Αναλυτικά η επιστολή προς τον πρόεδρο της ΔΟΕ έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κ. Μπαχ,
Είμαστε βέβαιοι ότι, μέχρι αυτή τη στιγμή θα έχετε λάβει γνώση των όσων συνέβησαν
εχθές, 6 Φεβρουαρίου 2017, στο πλαίσιο των προγραμματισθέντων εκλογών για τη νέα
Διοίκηση της ΕΟΕ.
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Μετά τη ξαφνική εισαγωγή στο νοσοκομείο του υποψηφίου Προέδρου, κ. Ισιδώρου
Κούβελου, ο υποδειχθείς από τη ΔΟΕ, επίτιμος Μέλος της, κ. Λάμπης Νικολάου,
ως interim president, ανταποκρινόμενος στο αίτημα που του υποβλήθηκε, απέστειλε
εγγράφως την απόφαση περί ολιγοήμερης αναβολής των εκλογών. Την απόφαση του
σεβαστήκαμε απολύτως οι 13 υπογράφοντες και αποχωρήσαμε, όντας βέβαιοι ότι δεν
επρόκειτο να διεξαχθούν εκλογές. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν στην ΕΟΕ,
έφυγαν από το κτίριο, ενώ οι άλλοι, βρισκόμενοι στο δρόμο προς την ΕΟΕ, δεν
εμφανίστηκαν ποτέ.
Παρά ταύτα, ο κ. Καπράλος, χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα από το καταστατικό,
τηλεφώνησε και προσκάλεσε προφορικά 13 από τους 27 εκπροσώπους της Ολομέλειας και
διενήργησε εκλογές, χωρίς τη συμμετοχή του υποδειχθέντος από τη ΔΟΕ, προεδρεύοντος,
Λάμπη Νικόλαου.
Η διαδικασία της σύγκλησης δεν θεωρείται απλώς άκυρη και παράνομη αλλά και νομικά
ανυπόστατη. Οι υπογράφοντες στηρίξαμε και στηρίζουμε όλη τη διαδικασία που πρότεινε
και εφάρμοσε ο κ. Νικολάου, το γεγονός όμως αυτό, είχε σαν αποτέλεσμα να καταληφθεί η
Διοίκηση της ΕΟΕ πραξικοπηματικά, χωρίς να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία και να
στερηθούμε της δυνατότητας να υποστηρίξουμε την υποψηφιότητα μας σε κάποια θέση στη
Διοίκηση της ΕΟΕ, ενώπιον των συναδέλφων μας, σεβόμενοι κάθε ενέργεια του κ.
Νικολάου, σχετικά με την εκλογική διαδικασία.
Κύριε Πρόεδρε, το Ολυμπιακό Κίνημα απαιτεί να έχει υπηρέτες, οι οποίοι σέβονται τους
συναδέλφους τους και ασφαλώς να είναι υπέρμαχοι του Fair Play σε κάθε εκδήλωση της
κοινωνικής μας ζωής. Παρά ταύτα, πρέπει να λάβετε γνώση, ύστερα από τη δύσκολη
κατάσταση της 8ης Φεβρουαρίου, το Ολυμπιακό Κίνημα τραυματίστηκε σοβαρά στην
Ελλάδα.
Περιμένουμε τη θέση που θα πάρει η ΔΟΕ στη συγκεκριμένη παραβίαση βασικών αρχών
ισότητας που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα.
Με τιμή»
1 - Στυλιανός ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ - ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
2 - Ξενοφών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΠΑΛΗ
3 - Γεώργιος ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
4 - Γεώργιος ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ - ΚΑΡΑΤΕ
5 - Δημήτρης ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ
6 - Σπύρος ΖΑΝΝΙΑΣ - ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
7 - Αθανάσιος ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΥΓΜΑΧΙΑ
8 - Ισίδωρος ΚΟΥΒΕΛΟΣ - ΙΠΠΑΣΙΑ
9 - Ιωάννης ΣΓΟΥΡΟΣ - ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ
10 - Πέτρος ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ - ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ
11 - Γιώργος ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ - ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
12 - Θεόδωρο ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ - ΓΚΟΛΦ
13 - Δημήτριος ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
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