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Τμήμα από το αντίστοιχο άρθρο: 
 
Οι τελευταίες εξελίξεις προαναγγέλλουν τη λήξη μιας ολόκληρης περιόδου. Ο Λευτέρης 

Αυγενάκης ανακοίνωσε ότι οι εκλογές των αθλητικών ομοσπονδιών θα γίνουν το φθινόπωρο του 
2020. Και θα γίνουν με βάση το νόμο 4339/2019 που προβλέπει όρια ηλικίας και περιορισμούς 
θητειών στις εκτελεστικές θέσεις μιας Ομοσπονδίας. 

 Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε  η γ.γ.α. σήμανε συναγερμό. Άλλοι όπως ο Σεβαστής 
χάρηκαν επειδή εξαρχής ήθελαν να πραγματοποιηθούν φέτος οι εκλογές με το επιχείρημα ότι ο 
νόμος ορίζει το έτος από την 1η Ιανουαρίου και τότε ο αιώνιος διοικητής του ΣΕΓΑΣ δεν είχε 
συμπληρώσει τα 71 χρόνια του. Αυθαίρετη ερμηνεία μα ερμηνεία. 

 Ο Βασιλακόπουλος αντέδρασε άμεσα. Αν οι εκλογές πήγαιναν το 2021 θα κέρδιζε άλλη μία 
χρονιά στην ηγεσία της ΕΟΚ και θα δρομολογούσε την επόμενη μέρα. 

 Κάποιος άλλος απολάμβανε τον Σαρωνικό με το εσπρεσάκι του και το πούρο του. Ο 
Διαθεσόπουλος είχε παρανοήσει και διασφάλισε τη συμμετοχή του και στην επόμενη μέρα της ΚΟΕ 
με όποιο καθεστώς και αν γίνουν οι εκλογές. Πήρε για τον εαυτό του το ρόλο του επίτιμου 
προέδρου με έγκριση της γενικής συνέλευσης. 

 Διαφορετικές αντιδράσεις. Αν και έως πρόσφατα τα δεδομένα έδειχναν διαφορετικά. 
Εντελώς ξαφνικά λοιπόν όλες οι ισορροπίες διαταράχθηκαν. Στο σκηνικό ανατράπηκε. Τα κομμάτια 
του παζλ σκόρπισαν.  Τι ξημερώνει στον αθλητισμό; Ας δούμε με απλά βήματα. 

1 - Οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Αυγενάκη. 
Ακόμα και αν προσβληθεί ο νόμος οι αποφάσεις θα αργήσουν να εκδοθούν. Οι διοικήσεις θα 
εκλεγούν και τότε φέξε μου και γλίστρησα. 

2 - Οι Γ. Βασιλακόπουλος, Β. Σεβαστής, Κ. Παναγόπουλος, Μ. Κατσιαδάκης, Μ. 
Κολυμπάδης, Σ. Ζαννιάς, Π. Κανελλάκης, Σ. Βασιλειάδης, Αρ. Αδαμόπουλος, Γ. Αλικάκος, Δ. 
Γεωργούλης, Π. Συναδινός, Μ. Φυσεντζίδης, Ιωάν. Καρράς, Ισ. Κούβελος, Αντ. 
Δημητρακόπουλος και Δημ. Διαθεσόπουλος τελειώνουν είτε λόγω ηλικίας είτε εξ αιτείας των 
θητειών τους από τις προεδρίες των ομοσπονδιών. 

3 - Οι εκλογές ανατρέπουν τα δεδομένα και για την επόμενη μέρα στην ΕΟΕ. Με τις σημερινές 
διοικησεις ο Σπύρος Καπράλος έχει ξεκάθαρα το πάνω χέρι. Αλλά όπως έλεγε ο μακαρίτης Γιώργος 
Δέδες “η κάλπηί είναι σαν την κοιλιά της γυναίκας. Δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει.” Φυσικά ο αείμνηστος 
παππούς μιλούσε ως μαιευτήρας-γυναικολόγος στα χρόνια πριν βγει ο υπέρηχος ο οποίος βοηθάει 
να δουν πλέον και οι γονείς τι έχει στα σπλάχνα της η έγκυος. Άρα από τις αρχαιρεσίες θα προκύψει 
ενδεχομένως νέα Ολομέλεια και εκεί τα κουκιά θα χρειαστούν επανακαταμέτρηση. 

4 -  Την Τρίτη στη συνεδρίαση θα υποβληθεί αίτημα για διενέργεια ψηφοφορίας. Κάτι 
που ήθελε να προλάβει ο Αυγενάκης. Και εκεί θα μάθουμε κατά πόσο μπορεί να σκληρύνει η στάση 
των αθλητικών παραγόντων απέναντι στην Πολιτεία. Αν και με την οικονομική στενότητα και εξαιτίας 
του κορωναϊού, τα πράγματα μοιάζουν δύσκολα για όποιον θελήσει να βρεθεί απέναντι στον 
υφυπουργό αθλητισμού. 

5 -  Ο Υφυπουργός αθλητισμού υποστήριξε ότι έχει την έγκριση του Πρωθυπουργού. Αλλά 
πολύ στάθηκαν στο γεγονός ότι ο Στέλιος Πέτσας απέφυγε να κάνει της ανακοίνωσης στην επίσημη 
ενημέρωση των πολιτικών Συντακτών. Η δικαιολογία περί έλλειψης χρόνου καλύπτει ελάχιστα, διότι 
πέντε γραμμές θα έτρωγαν 1 ή 2 λεπτά. Και θεωρητικά δεν θα γινόταν ούτε μία εξειδικευμένη 
ερώτηση. Άρα ας ρίχνουμε και ματιές προς το Μαξίμου μήπως εκφραστούν ξαφνικά ενστάσεις.  

6 - Η πρώτη δικαστική αντιπαράθεση θα γίνει για το χρόνο διενέργειας των εκλογών. 
Με επιχείρημα τον 2725 για την εισηγητική έκθεση. Κατά πόσον θα βρεθεί η άκρη στο ΣτΕ 
είναι αμφίβολο. 
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