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Λευτέρης Αυγενάκης: Ο Υφυπουργός που «αυγενοποιεί» και κρατά 
δέσμιο τον ελληνικό αθλητισμό 

 
Γεράσιμος Μανωλίδης  30/12/2020 13:16:28 

 
       
Το Sportime στο φύλλο της Τετάρτης (30/12) κάνει λόγο για Αυγενοποίηση του αθλητισμού στη 
χώρα μας. Υπάρχει αιτία ασφαλώς! 

Η αναφορά μας στο πρωτοσέλιδο δεν είναι τυχαία. Για να ακριβολογούμε οι συνεχείς αναφορές μας στο 
πως άγεται και φέρεται ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, από τότε που ανέλαβε δεν 
είναι τυχαίες. Το έχουμε εξηγήσει κι άλλες φορές, όμως η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. 
Αφορμή είναι ο στίβος. Εκεί οι προσβάσεις και η διείσδυση στην πληροφόρηση που έχει το Sportime 
είναι τεράστια. Οι λόγοι προφανείς. Ο στίβος αποτελεί τον «Μίτο της Αριάδνης» στην ιστορία. 

Φτάσαμε λοιπόν στον 1,5 χρόνο διακυβέρνησης του ελληνικού αθλητισμού από τον Λευτέρη Αυγενάκη. 
Χρόνος –κάτι παραπάνω από – επαρκής για να κριθούν προθέσεις, διαθέσεις και να σκιαγραφηθεί η 
πορεία που διαγράφεται με τη συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία. Το συμπέρασμα είναι ζοφερό. Ειδικά στο 
στίβο η μεταχείριση της πολιτείας τον οδηγεί δέσμιο σε ένα αβέβαιο μέλλον. 

Από το Sportime έχετε διαβάσει όλο αυτό το διάστημα την πρόθεση του Υφυπουργού αθλητισμού να 
έχει εμπλοκή στις αρχαιρεσίες του ΣΕΓΑΣ. Το σκάνδαλο με την αμφιλεγόμενη χρηματοδότηση της 
ΕΡΤ και όλα τα στοιχεία που προκύπτουν για την Αναγέννηση. Τα συνεχή εμπόδια με την αλλαγή στην 
αλλαγή του νόμου και την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, καθυστερούν σκόπιμα την 
επανεκλογή της νέας διοικούσας αρχής. 

7 Facts About Bram Stoker's 'Dracula' 

Αυτό είναι ένα απτό παράδειγμα. Δεν είναι η μόνη ομοσπονδία που έχει… θέματα με τον Λευτέρη 
Αυγενάκη. Αυτή της ελληνικής ιστιοπλοΐας, της πάλης, έχουν επίσης συναντήσει ανορθογραφίες στην 
εκλογική διαδικασία. Δεν είναι θέμα τήρησης της νομιμότητας. Έχει να κάνει με το ποιος πηγαίνει με τα 
νερά του Υφυπουργού.. 

Ο ελληνικός αθλητισμός «Αυγενοποιείται». Τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος της πολιτείας: Να είναι 
δέσμιος σε ένα αβέβαιο μέλλον και να διοικούνται οι ομοσπονδίες από ανθρώπους με παρηκμασμένες 
διοικητικές πρακτικές, που μοναδικό κριτήριο θα έχουν το πόσο καλά τα πάνε με την Υφυπουργό 
Αθλητισμού. Εξ’ ου και η Αυγενοποίηση. 
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