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Πατατράκ Αυγενάκη με τις εκλογές στον ΣΕΓΑΣ! 

150 σωματεία υπέρ της Σακοράφα! 

 
Γεράσιμος Μανωλίδης  30/12/2020 18:02:56 

 
 
Οι εκλογές του ΣΕΓΑΣ μπορεί να καθυστερούν 
εσκεμμένα από την πολιτεία, όμως η παράταξη της 
Σοφίας Σακοράφα μοιάζει βέβαια νικήτρια! 

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε από το Μητρώο έχουν πάρει 
έγκριση με δικαίωμα ψήφου 190 σωματεία. Από αυτά, 
μίνιμουμ τα 142 στηρίζουν την παράταξη της Σοφίας 
Σακοράφα και του Βασίλη Σεβαστή. Μόλις 38 είναι υπέρ 
της Αναγέννησης, της παράταξης που στηρίζεται από 

τον Λευτέρη Αυγενάκη και 10 είναι στην κατηγορία του «αναποφάσιστου». Μένουν και κάποια, λίγα 
ακόμα, που με τον δεύτερο φάκελο θα λάβουν επίσης έγκριση. Με αυτά τα δεδομένα, δεν συζητάμε το 
ποιος θα κόψει πρώτος το νήμα στην εκλογική κούρσα. Κι αυτό διότι με δυσκολία θα έχει μέλος στο ΔΣ 
η Αναγέννηση! 

Πρόκειται με δυο λόγια για μια χαμένη εκλογική μάχη. Το μόνο που κατορθώνει ο Λευτέρης Αυγενάκης 
είναι να καθυστερεί το μοιραίο και να εκτίθεται. Γι αυτό άλλωστε κάνουμε λόγο για Αυγενοποίηση του 
ελληνικού αθλητισμού. Η παράταξη «ΑΚΑΣ» με υποψήφια πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ τη Σοφία 
Σακοράφα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των σωματείων εξαιτίας της προσέγγισής της στους αθλητές. 
Το βασικό, το αναμενόμενο, αυτό που πρέπει να κάνει κάθε υποψήφια παράταξη, πράττει η διοικούσα 
αρχή κι αυτός είναι ο λόγος που θα συνεχίσει να είναι στο τιμόνι της ομοσπονδίας του στίβου. 

Κι όλα αυτά τη στιγμή που κατηγορείται από φορείς και εξαπτέρυγα του Αυγενάκη για κακή διαχείριση 
μεγάλων κρατικών ποσών, η θητεία Σεβαστή – Παναγόπουλου έχει κατορθώσει να φέρει στα ταμεία του 
ΣΕΓΑΣ πάνω από 70 εκατ. ευρώ από χορηγίες που προήλθαν από δικές τους ενέργειες, ενώ από το 
κρατικό χρήμα που έχει διατεθεί, πάνω από 50 εκατ. ευρώ πήγαν σε αθλητές, ως μπόνους, αμοιβές, 
οδοιπορικά και λοιπά έξοδα. 

Στη θητεία αυτή, λοιπόν, όντως από τον ΣΕΓΑΣ πέρασαν 220 εκατ. ευρώ. Τα 70 ήρθαν από χορηγίες, 
άρα τα κρατικά έσοδα είναι περίπου στα 150 εκατ. ευρώ. Πέραν από αυτά που πήγαν απευθείας στους 
αθλητές, στα 20 αυτά χρόνια πάνω από 100 εκατ. ευρώ δόθηκαν σε εθνικές ομάδες! Επιπρόσθετα είναι 
η μοναδική ομοσπονδία, η οποία καλύπτει έξοδα των σωματείων με ξεκάθαρο σύστημα αξιολόγησης 
για συμμετοχή στα πανελλήνια πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών. Από τους παμπαίδες, μέχρι τους 
συλλόγους ανδρών, γυναικών. 

Πιο σημαντικό από την ορθή και με πλήρη διαφάνεια διαχείριση είναι και τι αποτέλεσμα έφεραν. Δείγμα 
πως δεν πήγε ευρώ χαμένο. Επί Σεβαστή – Παναγόπουλου, λοιπόν, έχουμε στο στίβο: 
153 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, σε παγκόσμια και σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα! 

Ολα τα παραπάνω αποτελούν μια τρανή απόδειξη με απτά στοιχεία πως το μοντέλο είναι πετυχημένο 
και γι’ αυτό και θα συνεχίσει να υφίσταται. Θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, μια καθαρή νίκη στις εκλογές. 
Ενα πατατράκ για την Αναγέννηση και για τον ίδιο τον Λευτέρη Αυγενάκη. 
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