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Ρεζίλι διεθνώς 

με την εκλογή του ''Αθάνατου'' 
 

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017, 15:10 

 

 

 

Toυ Μιχάλη Παπανίδη 

 

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή διά του γενικού διευθυντή της Pere Miro δεν αναγνωρίζει το 

αποτέλεσμα των έτσι κι αλλιώς προβληματικών εκλογών στην Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή, που 

ανέδειξε οριακά και με πολλά ερωτήματα ως Έλληνα «Αθάνατο» τον Σπύρο Καπράλο. 

 

Όλα ξεκινάνε από τη σφαγή που έγινε στην πλειονότητα των ομοσπονδιών για την εκλογή του 

εκπροσώπου τους στις εκλογές της ΕΟΕ. Με σχετική επιστολή του, ο κ. Miro, στις 8 Μαρτίου, 

ανακοινώνει ότι η ΔΟΕ θα περιμένει τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων και τις όποιες 

άλλες εξελίξεις για να δεχθεί τον Έλληνα εκπρόσωπο στις τάξεις της για την επόμενη περίοδο. Για 

τη ΔΟΕ είναι πολύ πιθανό οι αποφάσεις των δικαστηρίων να προκαλέσουν ακύρωση των εκλογών 

και επανάληψη της διαδικασίας. 

 

Δεν είναι, όμως, μόνο αυτό. Η ιστορία έχει από όλα. Ίντριγκα, πολιτική, επιχειρηματικά 

συμφέροντα, μαύρο χρήμα, εξαγορές συνειδήσεων, εκβιασμούς, μέχρι και επεισόδια με 

άσκηση σωματικής βίας. 
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Όλα ξεκινάνε από τη σφαγή που έγινε στην πλειονότητα των ομοσπονδιών για την εκλογή του 

εκπροσώπου τους στις εκλογές της ΕΟΕ. Ακολούθησαν πλείστες όσες δικαστικές διαμάχες και 

εκδικάσεις ασφαλιστικών μέτρων με πρωταγωνιστές κάποιους που ήθελαν ή δεν ήθελαν να ψηφίσει 

ο τάδε ή ο δείνα ως εκπρόσωπος της κάθε ομοσπονδίας. Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, 

ακολούθησαν φήμες για την έντονη υποστήριξη επιχειρηματιών (και) του ποδοσφαίρου προς 

καθέναν εκ των δύο υποψηφίων για την προεδρία της ΕΟΕ, που έφθασαν έως τα δημοσιογραφικά 

γραφεία. Και πάλι το παζλ δεν είχε συμπληρωθεί. Κυκλοφόρησαν τότε πληροφορίες περί εξαγοράς 

ψήφων με τίμημα μέχρι και 100.000 ευρώ ανά ψήφο.  

 

 

 
 

 

Εντύπωση προκαλεί ότι όλες αυτές οι πληροφορίες, φήμες αλλά και τα ίδια τα γεγονότα δεν 

στάθηκαν ικανά να προκαλέσουν την παρέμβαση εισαγγελέα. Ούτε όμως και την παρέμβαση της 

κυβέρνησης, που προτίμησε να σταθεί στην κουίντα, κινώντας παρασκηνιακά κάποια νήματα και 

παρακολουθώντας τις κινήσεις των διεκδικητών. Το θέμα έφθασε μέχρι το Μαξίμου και 

αποφασίστηκε να μην υποστηριχθεί ανοικτά ουδείς από τους δύο υποψηφίους. Ο κ. Καπράλος δεν 

ήταν αρεστός, αλλά ο κ. Κούβελος θα ισχυροποιούσε με την εκλογή του την οικογένεια 

Μητσοτάκη. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για το Μαξίμου, που δεν φρόντισε να έχει μια δική του 

ισχυρή επιλογή, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πρόσωπα ικανά να διεμβολίσουν τις δύο 

«παρατάξεις». Η απάθεια στην πολιτική ωστόσο… πληρώνεται. 

Και πάλι όμως το θέμα δεν είχε τελειώσει.  
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Οι 27 εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών των αντίστοιχων Ολυμπιακών Αθλημάτων έπρεπε να 

συγκεντρωθούν για να αρχίσουν οι εκλογές. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Συγκεντρώθηκαν μόνο οι 

εκπρόσωποι της πλευράς Καπράλου. Ο Ισίδωρος 

Κούβελος, ως έτερος διεκδικητής, επικαλέστηκε 

πόνους στο στήθος και εισήχθη εκτάκτως στο 

Ωνάσειο, αποσύροντας τους δικούς του 

υποστηρικτές και όσους θέλησαν να κρατήσουν 

πιο ουδέτερη στάση. Ο Λάμπης Νικολάου (πρώην 

Αθάνατος), που είχε ορισθεί ως προεδρεύων της 

συνέλευσης των αντιπροσώπων από τη ΔΟΕ, δεν 

θέλησε να κάνει τις εκλογές με αυτές τις 

συνθήκες και αποφάσισε την αναβολή τους. 

Μάταια. 

 

Η πλευρά Καπράλου επέμενε στη διεξαγωγή των εκλογών. 

Ο κ. Νικολάου επανέλαβε την απόφασή του προσερχόμενος στο κτήριο της ΕΟΕ για αναβολή της 

διαδικασίας και βεβαίως των εκλογών, ωστόσο η πλευρά του κ. Καπράλου θεώρησε ότι αυτό δεν 

προβλέπεται από το καταστατικό κι έτσι συγκάλεσε την ολομέλεια, η οποία εξέλεξε νέο 

προεδρεύοντα τον κ. Κανελλάκη (πρόεδρος της Ομοσπονδίας σκοποβολής). 

 

Ακολούθησε η ψηφοφορία, όπου οι 14 εκπρόσωποι Ομοσπονδιών ψήφισαν τον κ. Καπράλο 

(δικαίωμα ψήφου είχαν συνολικά 27 Ομοσπονδίες), ενώ πρώτος αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο κ. 

Κανελλάκης. 

 

Η πλευρά του κ. Κούβελου είχε ενημερώσει πως 

δεν αναγνωρίζει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, 

ενώ αποχωρώντας από την ΕΟΕ ο Λάμπης 

Νικολάου δήλωσε ότι έχει ενημερώσει τη ΔΟΕ 

ότι δεν θα γίνουν εκλογές! 

 

Έναν μήνα αργότερα η ΔΟΕ στέλνει στην 

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή την απάντηση 

που εξασφάλισε το zougla.gr, με την οποία 

καθιστά σαφές ότι δεν αναγνωρίζει το 

αποτέλεσμα των εκλογών και για κάθε εξέλιξη θα περιμένει πρώτα τις αποφάσεις των δικαστηρίων.  
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Μέχρι τότε η Ελλάδα, που ίδρυσε τους νεότερους Ολυμπιακούς Αγώνες, φιλοξένησε την πρώτη 

Ολυμπιάδα και δίνει την Ολυμπιακή φλόγα κάθε τέσσερα χρόνια, μένει χωρίς εκπρόσωπο. 
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Γιατί, όμως, τέτοια «μάχη» για τη θέση του Έλληνα «Αθάνατου»; 

 

Τι είναι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και τι πραγματικά «παίζεται»; 
 

Η 

ΔΟΕ ήταν ένας μη κερδοσκοπικός αθλητικός οργανισμός, που δημιουργήθηκε το 1894 από τον 

Δημήτριο Βικέλα και τον Πιερ ντε Κουμπερτέν με σκοπό την αναβίωση των αρχαίων Ολυμπιακών 

Αγώνων, αλλά έχει πάψει εδώ και 10ετίες να είναι αυτό που είχαν εμπνευστεί οι ιδρυτές της.  

 

Είναι ένα μεγάλο μαγαζί, δηλαδή ο ορισμός της πολυεθνικής εταιρείας, με έδρα τη 

Γενεύη και προστασία από το τραπεζικό απόρρητο της Ελβετίας, ενώ 

διαχειρίζεται/εκμεταλλεύεται όλα τα βασικά αθλητικά προϊόντα: επιλέγει την έδρα των 

Ολυμπιακών Αγώνων και αποφασίζει για την εισαγωγή ή την κατάργηση ενός 

αθλήματος από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή συσκευάζει και διαθέτει προς 

πώληση το ακριβότερο και δημοφιλέστερο αθλητικό προϊόν παγκοσμίως, τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες.  

 

Ένας σωρός υποθέσεων σκανδάλων συγκλονίζει τα τελευταία χρόνια τη διοίκηση της ΔΟΕ και 

κατά κοινή ομολογία το «μαύρο χρήμα» ρέει άφθονο. 

 

Ο Έλληνας «Αθάνατος» εκτός ότι θα εισπράττει το μεροκάματο της ΔΟΕ, των 414 

ευρώ, θα απολαμβάνει τιμές αρχηγού κράτους σε κάθε επίσκεψη πρωτοκόλλου σε 

οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη και κυρίως θα συμμετέχει στο «μεγάλο τραπέζι» που 

παίζονται όλα γύρω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 
 


