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Αν τάζεις, δεν χάνεις! 

 Κυριάκος Θωμαΐδης      Ποδόσφαιρο     6-12-2020    
 0SHARES 

Ο Κυριάκος Θωμαΐδης γράφει για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του Λευτέρη Αυγενάκη, με 

φόντο την επιχείρηση χειραγώγησης των εκλογών στις αθλητικές ομοσπονδίες. 

Οι αλλεπάλληλες εξαγγελίες του υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη για την 

οικονομική ενίσχυση των ερασιτεχνικών σωματείων λόγω της πανδημίας, οδηγούν ακόμη και τον 

πιο καλόπιστο σ’ ένα συμπέρασμα: Ο κ. Αυγενάκης ως γραμματέας της ΝΔ  πριν την κυβερνητική 

του θητεία, έμαθε πολύ καλά το πολιτικό παιχνίδι της υποσχεσιολογίας. 

Τα γεγονότα μιλούν μόνα τους. Ο υφυπουργός Αθλητισμού ανακοίνωσε περιχαρής τα μέτρα 

στήριξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού και ειδικά των σωματείων, στις 3 Μαΐου. Τότε δηλαδή που 

αρχίσαμε να βγαίνουμε από την πρώτη καραντίνα. 

Ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων, στις 16 Μαΐου, μίλησε για αστραπιαίες ενέργειες της 

κυβέρνησης. 

Στις 17 Ιουνίου έβαλε στο παιχνίδι και τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Σε κοινή 

συνέντευξη Τύπου ανακοίνωσαν ότι θα μοιράσουν 12 εκατ. ευρώ «με απόλυτη διαφάνεια». 

Και επειδή οι μήνες περνούσαν και ουδείς έβλεπε το χρώμα του χρήματος, επανεμφανίστηκε 

στις 22 Σεπτεμβρίου με άνεση ο κ. Αυγενάκης. Και τι είπε; Τα 12 εκατομμύρια θα δοθούν σε 

μερικές εβδομάδες! 

Από τις «αστραπιαίες κυβερνητικές ενέργειες» του Μαΐου, φτάσαμε στις 3 Νοεμβρίου. Πάλι 

στο μικρόφωνο ο κ. Αυγενάκης: «Συνεννοήθηκα με τον πρωθυπουργό (Σ.Σ. προφανώς μέχρι τώρα 

δεν είχε συνεννοηθεί) και έδωσε εντολή να στηριχθούν άμεσα με οικονομική ενίσχυση όλα τα 

ερασιτεχνικά σωματεία που έχουν προεγγραφεί στο μητρώο της ΓΓΑ». 

Κάποια στιγμή θα δοθούν ορισμένα ψίχουλα στους εκλεκτούς, με βάση την επιχείρηση 

χειραγώγησης των αρχαιρεσιών των αθλητικών ομοσπονδιών. Την είχε αποκαλύψει από το 

καλοκαίρι αυτή η στήλη και γίνονται αγωνιώδεις προσπάθειες ώστε να υλοποιηθεί.  

Βέβαια σκοντάφτει στο γεγονός ότι η ψήφος για ένα αθλητικό σωματείο είναι δικαίωμα 

και δεν λαμβάνεται ως bonus από την εγγραφή του σε οποιοδήποτε κρατικό μητρώο. Διότι 

έτσι βάλλεται ευθέως η αυτονομία του αθλητικού κινήματος. 

Μ’ αυτά και με τ’ άλλα, η κυβέρνηση συμπλήρωσε 8 μήνες υποσχέσεων, χωρίς να έχει δώσει 

ούτε ευρώ στον ελληνικό αθλητισμό. Προφανώς περιμένει να ξεγεννήσει…   
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