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Η ήττα του Μητσοτάκη, το «βαθύ ΠΑΣΟΚ»
και η εκδίκηση του καραμανλισμού
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τζούστας ΓΙάννης
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Χώρισαν οριστικά οι δρόμοι του Ισίδωρου Κούβελου και του Σπύρου Καπράλου

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Οι πρόσφατες εκλογές στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας της
για την ολυμπιακή περίοδο 2017-2020 χαρακτηρίστηκαν ως οι πλέον επεισοδιακές, με την αντιπαλότητα
μεταξύ των δύο πλευρών, του Σπύρου Καπράλου από τη μία και του Ισίδωρου Κούβελου από την άλλη,
να χτυπάει κόκκινο και τις παρασκηνιακές κινήσεις να μολύνουν το ολυμπιακό... άβατο περισσότερο από
κάθε άλλη φορά. Επιπλέον, ο νικητής θα έπαιρνε, εκτός από την προεδρική καρέκλα της ΕΟΕ, και μια θέση
στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, όπου χηρεύει η θέση της Ελλάδας μετά την αποχώρηση, λόγω ορίου
ηλικίας, του Λάμπη Νικολάου.
Ουδείς λόγος για fair play και για ολυμπιακά ιδανικά σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίστηκε ως
«ποδοσφαιροποιημένη» από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους. Όσοι παρεπιδημούν επί χρόνια την ελληνική
“ολυμπιακή Ιερουσαλήμ” γνωρίζουν ότι οι βυζαντινισμοί, οι ίντριγκες και το παρασκήνιο αποτελούν
διαχρονικά γνωρίσματά της. Ακόμη όμως και οι πλέον έμπειροι περί τα ολυμπιακά θέματα έμειναν
έκπληκτοι από τη σφοδρότητα της αντιπαράθεσης αλλά και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την
κατάληψη της εξουσίας στα «ανάκτορα» της οδού Βικέλα.

Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ
Ο ίδιος ο επανεκλεγείς πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος εξομολογήθηκε μία ημέρα μετά τη νίκη του
«Ντρέπομαι για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των εκλογών», ενώ ο νέος γενικός γραμματέας της

Ολυμπιακής Επιτροπής Μανώλης Κολυμπάδης στην επιστολή παραίτησής του από το ΠΑΣΟΚ, την
επομένη των εκλογών της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου, αναφέρει ότι «Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη
διαδρομή μου στον αθλητισμό συνάντησα τέτοιες ανήθικες συμπεριφορές, απόπειρες σπίλωσης
συνειδήσεων και ηθικής ακεραιότητας».
Τα όσα... περίεργα συνέβησαν στην πορεία προς τις εκλογές κυκλοφορούν μέχρι στιγμής μεταξύ των
ολυμπιακών παραγόντων, αλλά είναι βέβαιο ότι, αν κάποτε αυτοί μιλήσουν δημοσίως, θα πέσουν και τα...
μάρμαρα του ολυμπιακού «ανακτόρου». Οι προσφυγές στα δικαστήρια για την αλλαγή των εκπροσώπων
των ομοσπονδιών (ποδηλασία, στίβος) μέχρι και την ύστατη ώρα, ακόμη και οι αλλαγές διοικήσεων με
δικαστικές αποφάσεις (τζούντο) προκειμένου να βρεθούν εκτός ΕΟΕ υποστηρικτές του Καπράλου ήταν τα
πιο ήπια δείγματα της συμπεριφοράς της πλευράς Κούβελου.

"Πραξικόπημα Καπράλου"
Πάντως δεν είναι κρυφό ότι στο πλευρό των δύο μονομάχων βρέθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματικοί
παράγοντες. Τον Καπράλο στήριξε, όπως και ο ίδιος ανέφερε σε συνέντευξή του, ο Δημήτρης
Μελισσανίδης, ενώ ο Κούβελος είχε την υποστήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον οποίο συνδέεται και
με συγγενική σχέση. Είναι μάλιστα πολύ χαρακτηριστικό ότι δύο ερυθρόλευκες οπαδικές εφημερίδες
(«Γαύρος» και «Πρωταθλητής») την επομένη των εκλογών κατήγγειλαν στα πρωτοσέλιδά τους με
πανομοιότυπο τίτλο το «Πραξικόπημα Καπράλου», επιτιθέμενες μάλιστα κατά ενός ανθρώπου του
αθλητισμού που έχει γράψει ιστορία ως αθλητής πόλο και κολύμβησης του Ολυμπιακού και είναι κατά
δήλωσή του «βαμμένος Ολυμπιακός»!
Την αντιπαράθεση των δύο πρώην συνεργατών δεν χαρακτήρισαν μόνο τα διαφορετικά προφίλ των δύο
ανδρών, αλλά και πολιτικές σηματοδοτήσεις. Και οι δύο κινούνται στον χώρο της συντηρητικής παράταξης.
Ο μετριοπαθής Καπράλος όμως, τον οποίο χαρακτηρίζουν οι κανόνες της αστικής ευγένειας, τοποθετείται
στην πλευρά των λεγόμενων «καραμανλικών». Άλλωστε, η υψηλότερη δημόσια θέση που είχε ποτέ, εκτός
αθλητισμού, ήταν η θέση του προέδρου του Χρηματιστηρίου επί κυβερνήσεων Κώστα Καραμανλή.
Στην άλλη πλευρά ο Κούβελος, που χαρακτηρίζεται ως άνθρωπος της πιάτσας και συγκρουσιακός, είχε την
υποστήριξη της νέας ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες, ο
ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενεπλάκη αρχικά προσωπικά στην προσπάθεια υποστήριξης του Κούβελου.
Όταν όμως έφαγε... πόρτα από “γαλάζιο” ομοσπονδιάρχη με τον οποίο επικοινώνησε, η εκστρατεία υπέρ
Κούβελου ανατέθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε να
μεταστρέψει την επιλογή τουλάχιστον τεσσάρων “γαλάζιων” ομοσπονδιαρχών, χωρίς όμως ευτυχές
αποτέλεσμα.
Στο στρατόπεδο Καπράλου υπήρχαν επίσης ομοσπονδιάρχες με σαφείς αναφορές στον καραμανλισμό, όπως
ο Γιάννης Καρράς (πρόεδρος Ομοσπονδίας Κωπηλασίας) αδελφός του γραμματέα του υπουργικού
συμβουλίου της κυβέρνησης Καραμανλή Αργύρη Καρρά, ο Θανάσης Βασιλειάδης (πρόεδρος
Ομοσπονδίας Γυμναστικής), σύμβουλος του Γιώργου Ορφανού στο υφυπουργείο Αθλητισμού, ο πρώην
γενικός γραμματέας της ΕΟΕ Μανώλης Κατσιαδάκης (πρόεδρος Ομοσπονδίας Ξιφασκίας), ο Αντώνης
Νικολόπουλος (πρόεδρος Κανόε Καγιάκ).

"Δεξί χέρι" του Βενιζέλου
Από την άλλη πλευρά, ο Κούβελος, παρά την επίσημη υποστήριξη της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, δεν
κατάφερε να ελέγξει παρά ελάχιστους συντηρητικούς ομοσπονδιάρχες, ενώ στηρίχθηκε κατά βάση στο
«βαθύ αθλητικό ΠΑΣΟΚ»! Έχοντας στο πλευρό του ως υποψήφιο για τη θέση του γενικού γραμματέα τον
Στέλιο Αγγελούδη (εκπρόσωπο Ομοσπονδίας Χάντμπολ) και δεξί χέρι του Βαγγέλη Βενιζέλου επί σειρά
ετών, ο Κούβελος συσπείρωσε γύρω του εμβληματικούς "πράσινους" ομοσπονδιάρχες, όπως οι Γιώργος
Βασιλακόπουλος (μπάσκετ), Δημήτρης Διαθεσόπουλος (υγρός στίβος), Γιάννης Σγουρός (άρση βαρών),
Σπύρος Ζαννιάς (τένις), Πέτρος Συναδινός (τοξοβολία), ενώ αναφορά στο ΠΑΣΟΚ έχουν και οι Θανάσης
Κανελλόπουλος (πυγμαχία) και Γιώργος Καραμπέτσος (βόλεϊ), στενοί συνεργάτες του ηττηθέντος
υποψηφίου προέδρου. Επιπλέον, κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια Κούβελου να αναρριχηθεί στην

προεδρική καρέκλα έπαιξε και ο πρώην «αθάνατος» Λάμπης Νικολάου, ο οποίος εισήλθε στο ολυμπιακό
κίνημα χάρη στην επιλογή του Ανδρέα Παπανδρέου, του οποίου υπήρξε σύμβουλος.
Η σχεδόν ομόθυμη επιλογή (μοναδική εξαίρεση ο Μανώλης Κολυμπάδης) του «βαθέος ΠΑΣΟΚ» να
στηρίξει τον εκλεκτό του Κυριάκου Μητσοτάκη μοιάζει να συντονίζεται με το ευρύτερο πολιτικό σχέδιο
του Βαγγέλη Βενιζέλου για σύμπλευση των «φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων», αλλά είναι κάτι περισσότερο:
Πρόκειται για επιλογή που ανταποκρίνεται στο καθεστωτικό DNA αθλητικών παραγόντων που κυριαρχούν
επί δεκαετίες στα αθλητικά πράγματα. Επιπλέον η επιλογή του πρώην υφυπουργού Αθλητισμού Σταύρου
Κοντονή να στηρίξει την υποψηφιότητα Καπράλου για τη θέση στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή
καθιστούσε τον επανεκλεγέντα πρόεδρο της ΕΟΕ... κόκκινο πανί στα μάτια των "πράσινων" μελών της
ολομέλειας.
Οι εξελίξεις όμως δεν δικαίωσαν τη στάση τους και έφεραν γκρίνια στο αθλητικό ΠΑΣΟΚ, όπου αρχικά
είχαν υπάρξει προτάσεις για υποστήριξη «πράσινης» υποψηφιότητας και συγκεκριμένα του Κολυμπάδη για
τη θέση του προέδρου. Το αποκορύφωμα των παρενεργειών ήρθε με την επιστολή παραίτησης του νέου
γενικού γραμματέα της ΕΟΕ από το ΠΑΣΟΚ, η οποία συνοδεύτηκε από σοβαρές καταγγελίες. «Τα όσα
διαδραματίστηκαν στη διάρκεια της πολύμηνης -δυστυχώς- προεκλογικής περιόδου, τραυμάτισαν ηθικά και
πολιτικά τον πολιτικό μας χώρο και το κυριότερο, το αθλητικό μας κίνημα» αναφέρει ο Κολυμπάδης στην
επιστολή παραίτησής του, η οποία θορύβησε ακόμη και την πρόεδρο του κόμματος Φώφη Γεννηματά. Και
όπως όλα δείχνουν, οι αναταράξεις από την επιλογή του Αγγελούδη και των συνοδοιπόρων του θα
συνεχίσουν να κλυδωνίζουν το αθλητικό ΠΑΣΟΚ.

