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ΕΟΕ - Σπύρος Καπράλος: «Θα ήταν
παγκόσμια πρωτοτυπία η αναβολή των
εκλογών»
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ Πανταζίδης Νίκος
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"Αυτά που έγιναν δεν περιποιούν τιμή για τον ελληνικό αθλητισμό
και τους παράγοντές του"
Ο Σπύρος Καπράλος είναι και πάλι πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά
όσα προηγήθηκαν, αλλά και όσα έγιναν την ημέρα της εκλογής, κάθε άλλο παρά τιμούν το
λεγόμενο «ολυμπιακό κίνημα». Σε δηλώσεις του στον ρ/σ Sport24radio, ο πρόεδρος της ΕΟΕ
είπε μεταξύ άλλων:
* «Σε έναν αγώνα ισχύουν πάντα κανόνες και οι κανόνες αυτοί δεν προβλέπουν στις εκλογές
πως αν λείπει κάποιος δεν θα γίνουν οι εκλογές. Αν οι συνθήκες είναι τέτοιες, βεβαίως
αναβάλλονται, αλλά θα ήταν παγκόσμια πρωτοτυπία να μη γίνουν εκλογές επειδή έλειπε
κάποιος από τους υποψήφιους».
* «Οι νομικοί και η πλειοψηφία μας λένε αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το να ανατρέψει η
μειοψηφία μια τέτοια εκλογή μπορεί να γίνει, το βλέπουμε δυστυχώς. Έχουμε φτάσει στην
κακή ποδοσφαιροποίηση του ολυμπιακού κινήματος».
* «Είχαμε ασφαλιστικά μέτρα και δικαστήρια μέχρι την τελευταία ημέρα. Έγιναν προσφυγές
για να φύγουν εκπρόσωποι εκλεγμένοι από τις ομοσπονδίες για τυπικούς ή άλλους λόγους.
Ντρέπομαι γι’ αυτό το πράγμα. Τέτοια πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει».
* «Αηδιάζω για πολλά που γίνονται στον ελληνικό αθλητισμό, αλλά συνεχίζω για να βοηθώ
τους Έλληνες αθλητές, που μου έχουν δείξει τη μεγάλη τους αγάπη και θέλουμε να έχουν μια
καλή πορεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Αυτοί οι αθλητές πληγώνονται από το
παραγοντιλίκι κι έχουν βρει σε μένα έναν άνθρωπο που τους στήριξε έμπρακτα και αυτή την
αγάπη θέλω να τους τη γυρίσω πίσω. Αυτά που έγιναν δεν περιποιούν τιμή για τον ελληνικό
αθλητισμό και τους παράγοντές του».
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του πρώην γ.γ. της ΕΟΕ και πρόεδρου της
Ελληνικής Ομοσμπονδίας Ξιφασκίας Μανώλη Κατσιαδάκη: «Λυπάμαι αφάνταστα με την
κακή εικόνα που έβγαλε η εκλογή του νέου προέδρου. Στους δύσκολους αυτούς καιρούς
πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Με θλίβει όμως το γεγονός ότι χωριστήκαμε σε δύο στρατόπεδα
και ειδικά όσα ακούστηκαν και γράφτηκαν για το παρασκήνιο αυτών των εκλογών».

