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Πρόεδρος – για λίγο – ο Σπ. Καπράλος 

Δ. ΓΚ. 10 Φεβρουάριος 2017, 22:08  

Οι εξελίξεις στην ΕΟΕ για την εκλογή του προέδρου την περασμένη Δευτέρα λίγο-πολύ είναι 

γνωστές. Άγνωστες όμως παραμένουν ορισμένες παρασκηνιακές λεπτομέρειες, που οδήγησαν 

στο γνωστό –υπό αμφισβήτηση από την παράταξη του Ισ. Κούβελου– αποτέλεσμα της εκλογής 

του Σπύρου Καπράλου. Επίσης, άγνωστοι παραμένουν και οι σχεδιασμοί των δύο παρατάξεων 

για το εγγύς μέλλον. 

Η «Α» με πλήρη γνώση των σχεδιασμών των δύο παρατάξεων προ και μετά της εκλογής 

Καπράλου έχει τη δυνατότητα να «ρίξει φως» στα άγνωστα γεγονότα που προαναφέραμε. 

Κατ’ αρχάς, δύο εβδομάδες προ της ημερομηνίας της διεξαγωγής των εκλογών, οι δυνάμεις των 

δύο παρατάξεων ήταν περίπου ισοδύναμες, με ερωτηματικό τη δυνατότητα ή μη του Ιάκωβου 

Φιλιππούση (ποδηλασία) που η πλευρά Κούβελου υποστήριζε ότι δεν είχε δικαίωμα ψήφου, λόγω 

παράβασης άρθρου του καταστατικού της ΕΟΕ, που δεν επιτρέπει οι εκπρόσωποι των 

ομοσπονδιών να είναι αμειβόμενοι από ομοσπονδία. Επίσης, εκκρεμούσε και η αναγνώριση δύο 

ακόμη ομοσπονδιών (καράτε και αναρρίχησης) από την ΕΟΕ, ώστε να έχουν δικαίωμα ψήφου 

κατά την εκλογή. Και οι δύο ομοσπονδίες είχαν φανερά ταχθεί υπέρ της παράταξης Κούβελου. 

Οι δύο παραπάνω περιπτώσεις αφορούσαν το φανερό σκέλος της διαδικασίας των εκλογών, αλλά 

ως γνωστόν στις εκλογικές διαδικασίες υπάρχει και το αντίστοιχο κρυφό. Εδώ, οι Αμερικανοί του 

Ομπάμα κατηγορούν τους Ρώσους και τον Πούτιν ότι παρενέβησαν στις εκλογές, χακάροντας τη 

διαδικασία, και δεν θα υπήρχαν στο Ελλαδιστάν κάποιες άλλες «πρακτικές» που θα 

υποβοηθούσαν τον έναν ή τον άλλο υποψήφιο; 
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Με λίγα λόγια, σύμφωνα με ισχυρισμούς στελεχών και των δύο –παρατάξεων, υπήρχαν 

εκπρόσωποι ομοσπονδιών –μικρού αριθμού βέβαια– που έλεγαν «ναι» και στις δύο παρατάξεις, 

επιφυλασσόμενοι πίσω από το παραβάν να ψηφίσουν φυσικά μόνο τον έναν από τους δύο, 

πουλώντας έτσι παραμύθι και για τον Σπύρο και για τον Ισίδωρο. 

Κατ’ αρχάς, η πρώτη περίπτωση που αφορούσε τον αποκλεισμό του Ιάκωβου Φιλιππούση 

απορρίφθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών, με τη διαδικασία απόρριψης της έκδοσης προσωρινής 

διαταγής, με αποτέλεσμα ο εκπρόσωπος της ποδηλασίας να μετέχει στην εκλογική διαδικασία 

υπέρ του Σπύρου Καπράλου. 

Υπήρχε όμως και ένας εκπρόσωπος που ενώ «έσκιζε» τα ρούχα του ότι θα ψήφιζε υπέρ του 

Καπράλου, είχε ήδη διαβεβαιώσει την παράταξη Κούβελου ότι πίσω από το παραβάν το 

ψηφοδέλτιο θα έγραφε «Ισίδωρος». 

Τις προθέσεις του εκπροσώπου αυτού αντελήφθησαν οι φίλα προσκείμενοι προς τον Καπράλο και 

ο ασκός του Αιόλου άνοιξε: 

Δύο κορυφαίοι υπουργοί με πολύ σκληρά λόγια ενημέρωσαν τον «μέντορα» του υποψηφίου ότι 

«αυτά δεν περνάνε» και ότι «θα υπάρχουν κυρώσεις» με αποτέλεσμα ο εν λόγω υποψήφιος να 

δηλώσει ότι θα προσέλθει στη συνέλευση και θα ψηφίσει Καπράλο με σημαδεμένο ψηφοδέλτιο, 

ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για την επιλογή του. 

Παράλληλα, από το πρωί της Δευτέρας υπήρχε και άλλη εμπλοκή στην εκλογική διαδικασία, αφού 

ο Ισίδωρος Κούβελος μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο Καρδιολογικό Κέντρο με έντονες ενοχλήσεις στη 

θωρακική χώρα. 

Και εδώ αρχίζουν οι κινήσεις στην εκλογική σκακιέρα. 

Ο Λάμπης Νικολάου ως νόμιμος πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, μετά από υπόδειξη της ΔΟΕ 

και απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΕ, παίρνει μόνος του την απόφαση της προσωρινής αναβολής των 

εκλογών, λόγω του προβλήματος υγείας του ενός εκ των δύο υποψηφίων, και ενημερώνει με mail 

τους 26 εκπροσώπους των ομοσπονδιών για τη ματαίωση των εκλογών. 

Ο Σπύρος Καπράλος, που ήταν γνώστης όλων όσων προαναφέραμε, θεωρεί ότι ο Λάμπης 

Νικολάου υπερβαίνει τη δικαιοδοσία του, δεν αποδέχεται τη ματαίωση και τηλεφωνικά ενημερώνει 

όλους (;) τους εκπροσώπους των ομοσπονδιών ότι η εκλογική διαδικασία θα γίνει κανονικά. 

Ο Λάμπης Νικολάου προσέρχεται στη Γ.Σ. και επιμένει στη ματαίωση των εκλογών. 

Στη Γ.Σ. προσέρχονται και 14 εκπρόσωποι των ομοσπονδιών που πρόσκεινται στον Σπύρο 

Καπράλο,και οι οποίοι δεν δέχονται τη ματαίωση. 

Εκλέγουν νέο πρόεδρο της Γ.Σ. τον κ. Παύλο Κανελλάκη, και χωρίς τη συμμετοχή των υπολοίπων 

12 μελών του εκλογικού σώματος εκλέγουν πρόεδρο τον Σπύρο Καπράλο. 

Προηγουμένως, το Δ.Σ. της ΕΟΕ, του οποίου η θητεία έχει περατωθεί λόγω των εκλογών, 

αποκλείει από την εκλογική διαδικασία τις δύο νέες ομοσπονδίες –καράτε και αναρρίχησης που 

προαναφέραμε. Η πλευρά Κούβελου καταγγέλλει τη διαδικασία και ετοιμάζεται για προσφυγή κατά 

της εκλογής λόγω της διαδικασίας που ακολουθήθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο. 

Ματιές στο εγγύς… μέλλον 

Η «Α», εξετάζοντας «ψυχρά» τα γεγονότα, μπορεί να προδιαγράψει τις μελλοντικές εκατέρωθεν 

κινήσεις σύμφωνα με τη δική της οπτική γωνία, και βεβαίως σύμφωνα με τις νομικές 

προϋποθέσεις που διέπουν την εκλογική διαδικασία. 

1] Η εκλογή Καπράλου, ακόμη και αν ο Λάμπης Νικολάου «αυθαιρέτησε» και με υπέρβαση 

εξουσίας ματαίωσε τις εκλογές, θα ανατραπεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, αφού ποτέ δεν εστάλη 

στα εκλογικά μέλη – εκπροσώπους των 26 ομοσπονδιών γραπτή νόμιμη πρόσκληση. Πρόσκληση 
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διά τηλεφώνου ακόμη και αν έγινε –πολλά μέλη της παράταξης Κούβελου ισχυρίζονται ότι δεν 

έλαβαν κανένα τηλεφώνημα– δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν, αφού κατά το παρελθόν παρόμοιες 

περιπτώσεις έχουν απορριφθεί από τα αρμόδια δικαστήρια. 

2] Η έκδοση προσωρινής διαταγής μέσα στην προσεχή εβδομάδα που θα ζητήσει η πλευρά 

Κούβελου, ώστε να ακυρωθεί η διαδικασία και η εκλογή Καπράλου, μπορεί να γίνει δεκτή ή και να 

απορριφθεί, αφού ο δικαστής δεν έχει υποχρέωση να αιτιολογήσει την απόφασή του. Κατά την 

εκδίκαση όμως της τακτικής διαδικασίας μετά από ένα ή δύο μήνες, είναι σίγουρο ότι η προσφυγή 

Κούβελου θα γίνει αποδεκτή και επομένως θα έχουμε νέα εκλογική διαδικασία. 

Ο Σπ. Καπράλος και η εκλογή 

Υπάρχουν ερωτήματα γιατί ο Σπύρος Καπράλος πρότεινε και επέβαλε μια εκλογική διαδικασία 

που σίγουρα μελλοντικά θα απορριφθεί από τα τακτικά δικαστήρια. 

Η απάντηση είναι πολύ απλή. 

1] Κατ’ αρχάς, απέτρεψε προς το παρόν το δικαίωμα της ψήφου δύο ομοσπονδιών που 

πρόσκεινται στον Ισίδωρο Κούβελο. 

2] «Αγόρασε» χρόνο δύο-τριών μηνών μέχρι την τελική απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, ώστε 

να έχει τη δυνατότητα ως «πρόεδρος» να μετρήσει εκ του ασφαλούς φίλους κι εχθρούς. 

ΔΟΕ: Αποκλεισμός της Ελλάδας από τους Αγώνες της Κορέας και αποκλεισμός 

εκπροσώπου της ΕΟΕ στη ΔΟΕ 

Τα γεγονότα αυτά δεν άφησαν ασυγκίνητη τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Τα μηνύματα που 

έρχονται από τη Λωζάνη είναι ιδιαίτερα σκληρά για τα μέλη της ΕΟΕ, αλλά και για τον ελληνικό 

αθλητισμό γενικότερα: 

 

«Με δικαστικές διαδικασίες και την ΕΟΕ χωρισμένη στα δύο η ΔΟΕ δεν προτίθεται να 

επιτρέψει στην Ελλάδα να συμμετάσχει στους Αγώνες της Κορέας του 2018 και βεβαίως 

δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Δ.Σ. της ΔΟΕ». 

 

Τα σχόλια δικά σας… 

 


