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Ο Αυγενάκης θα ματαιώνει τις εκλογές του ΣΕΓΑΣ μέχρι να τον 

«ματαιώσει» ο Μητσοτάκης 

Γεράσιμος Μανωλίδης  09/12/2020 18:05:01 

Ο Λευτέρης Αυγενάκης απροκάλυπτα και πραξικοπηματικά αναβάλει τις εκλογές της ομοσπονδίας 

του στίβου. 

Ο νέος νόμος, ο περίφημος νόμος Αυγενάκη, φαίνεται πως έχει… κενά. Αστοχίες και 

ανορθογραφίες που δεν εξυπηρετούν κατά τα ειωθότα ούτε τον ίδιο τον Υφυπουργό Αθλητισμού. 

Διότι αναγκάζεται σε τροπολογίες και αλλαγές με έναν και μόνο σκοπό. Να περάσει το δικό του. 

Ετσιθελικός είναι ο τρόπος του πολλούς μήνες τώρα. Αυτή τη φορά όμως, μοναδικός του στόχος 

δεν είναι άλλος από τις εκλογές του ΣΕΓΑΣ. Αυτές που επιθυμεί να ελέγξει με κάθε τρόπο και 

επειδή δεν βρίσκει κανέναν, τις… αναβάλλει. Μοναδική του ελπίδα να δημιουργηθούν οι συνθήκες 

για να είναι το αποτέλεσμα ευνοϊκό για τον ίδιο. 

Η αναβολή που νομοθετήθηκε στις αρχαιρεσίες όλων των αθλητικών ομοσπονδιών για τις 22/1, 

επί της ουσίας στο στόχαστρο ήταν οι εκλογές του ΣΕΓΑΣ. Αυτές που λόγω κορονοϊού είχαν 

μετατεθεί για τις 16/1! Η εξήγηση έχει να κάνει με τα σωματεία και το Μητρώο. Πλέον έχουν μέχρι 

τα τέλη Δεκέμβρη να καταθέσουν τους φακέλους τους και δίνεται παράταση τρεις εβδομάδες, 

προκειμένου να έχουν το περιθώριο τα σωματεία να επανέλθουν έχοντας καλύψει τις ελλείψεις 

τους. 

Κι όλα αυτά, ενώ από τη λίστα των 270 σωματείων που έχει δώσει ο ΣΕΓΑΣ στη ΓΓΑ για να 

ελεγχθούν τα 192 έχουν ήδη πάρει το πράσινο φως. Μένουν ακόμα 40 να εξετάσει η Γενική 

Γραμματεία, προκειμένου να δούμε πόσα τελικά θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Χρόνος υπάρχει 

αρκετός να ελεγχθούν αυτά και να γίνουν κανονικά οι εκλογές. Οι εκλογές έχουν προκηρυχθεί στις 

16/1 και η αναβολή έρχεται ως τις 20 για 40 σωματεία, με το ημερολόγιο να δείχνει 9 Δεκεμβρίου; 

Η ιστορία με δυο λόγια γίνεται για να αυξηθεί το πλήθος των σωματείων. Ο νόμος όμως και το 

Μητρώο δεν δημιουργήθηκαν, τουλάχιστον έτσι ειπώθηκε επικοινωνιακά από τον ίδιο τον 

Υφυπουργό, για να γίνουν πιο αυστηρά τα κριτήρια; 

Το σκάνδαλο, διότι περί σκανδάλου πρόκειται, της τροπολογίας του Λευτέρη Αυγενάκη όμως 

δεν είναι αυτό. Επαίρεται, το επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους, πως ο νέος νόμος και όλες οι 

τροποποιήσεις γίνονται για να υπάρχει πλήρης έλεγχος στη χρηματοδότηση των σωματείων. Πως 

το Μητρώο δημιουργήθηκε για να σταματήσει το οικονομικό αλισβερίσι των ομοσπονδιών. Αμ δε… 

Στην τροπολογία που κατατέθηκε όλα τα σωματεία που έκαναν αίτηση, ανεξαρτήτως από την 

πορεία αυτής και το αν θα μπουν στο Μητρώο, δικαιούνται χρηματοδότησης. 

Με δυο λόγια, όλη η ιστορία δεν έγινε για να ελεγχθεί που θα πάει το χρήμα. Έγινε για να 

ελεγχθεί ποιος μπορεί να ψηφίζει και ποιος όχι. Ο Λευτέρης Αυγενάκης λοιπόν παρανομεί 

συνεχώς, αλλάζει και αναιρεί τον εαυτό του, εκθέτει την Κυβέρνηση και τον Κυριάκο 

Μητσοτάκη… 
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