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Ερώτημα. Παραμύθι φούρναρης ασθένησε ο υποψήφιος πρόεδρος της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος και προληπτικά 
μεταφέρθηκε, ανήμερα των εκλογών, σε καρδιοχειρουργική κλινική του 
«Ωνασείου». Ο καρδιοπαθής σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη και 
κουμπάρος του Βαγγέλη Μαρινάκη. 
 
Το ερώτημα, λοιπόν, είναι αν ο Κούβελος κατάφυγε σ’ αυτό το «κόλπο» 
για να γλυτώσει την ήττα από τον Σπύρο Καπράλο. Ποιά είναι η αλήθεια, 
εύκολο να απαντηθεί το ερώτημα. 
 
Εδώ και πολλούς μήνες ο Μαρινάκης μπήκε δυνατά στο προεκλογικό 
μαγείρεμα για την εξασφάλιση των ψήφων των ομοσπονδιαρχών. Για 
λογαριασμό του κουμπάρου του Κούβελου κι όχι του προέδρου της ΕΟΕ 

βαλκανιονίκη Σπύρου Καπράλου, κολυμβητή και πολίστα του Ολυμπιακού. 
 
Η σύντροφος του Καπράλου είναι ανηψιά του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Όταν η μάχη για την προεδρία 
έφθασε στα άκρα των άκρων, ανάμεσα στον εφοπλιστή, πρώην μεγαλομέτοχο στο μπάσκετ του 
Πανιωνίου, Κούβελο και τον Καπράλο, επιχειρήθηκε να επέλθει… συμφωνία. Μετά τις εκλογές της 
ΕΟΕ να γίνει πρόεδρος, μάλλον να συνεχίσει να είναι πρόεδρος ο Καπράλος και να παραιτηθεί προς 
το τέλος του 2017, όταν έρθει η στιγμή να γίνει ‘’αθάνατος’’ της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής 
(ΔΟΕ). 
 
Για να κρατηθεί η «συμφωνία» του πρώην προέδρου του Χρηματιστηρίου Σπύρου Καπράλου και του 
Κούβελου, ανέλαβαν «εγγυητές» των δύο πλευρών οι Γιώργος Βαρδινογιάννης, Βαγγέλης Μαρινάκης. 
Η δουλειά, όμως, δεν περπάτησε, το νιτερέσο χάλασε, μην πέσουμε σε λεπτομέρειες, και φθάσαμε στο 
χθεσινό θρίλερ. Οι εκλογές έγιναν και τις κέρδισε ο Καπράλος, που θα ήταν νικητής κι αν ο Κούβελος 
δεν είχε ασθενήσει αιφνιδίως. 
 
Ο ‘’αθάνατος’’ της ΔΟΕ αξιοσέβαστος Λάμπης Νικολάου ήθελε να… αναβληθούν, να ματαιωθούν οι 
εκλογές. Ντροπή του. Θαρρεί πως είμαστε ακόμα στην εποχή του καταραμένου ΠΑΣΟΚ, τότε που ως 
εγκάθετος του Ανδρέα Παπανδρέου και ουρανοκατέβατος έβαλε πόδι στην πρώην ΕΟΑ. Κανονικός 
‘’κουκουλοφόρος’’, όπως πολλοί έγιναν ομοσπονδιάρχες επειδή ήταν πρασινοφρουροί στο όνομα 
της… κάθαρσης στο χώρο του αθλητισμού. 
 
Μία παρέμβαση στις εκλογές της ΕΟΕ, από πλευράς του χωρίς αθλητικό βιογραφικό Λάμπη Νικολάου, 
θα είχε νόημα. Να ψάξει μήπως άλλαξαν χέρια τίποτα πακέτα με χαρτομάντηλα. 
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