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Σπύρος Ζαννιάς: Προτεραιότητα στα Πρωταθλήματα,  Πανελλήνιο Junior’s, Σχολικό, Ανδρών-

Γυναικών 

Κάποιοι βιάστηκαν να προλογίσουν ότι, η Ομοσπονδία κάνει άκαιρα δημόσιο διάλογο για τα 

προβλήματα που μας απασχολούν, με πρόσχημα την προτεραιότητα της υγείας όλων. Θελήσαμε 

να δώσουμε μια νότα αισιοδοξίας στην Οικογένεια του Ελληνικού Τένις και την προοπτική της 

μέριμνας, με την προϋπόθεση της λήξης του συναγερμού. Δηλαδή να είμαστε έτοιμοι, όποτε 

παύσει ο συναγερμός.  

Μάλλον οι σειρήνες του συναγερμού θα σιωπήσουν νωρίτερα! 

Με επιτυχία και αξιόλογες προτάσεις ολοκληρώθηκε ο πρώτος «γύρος» της ανοιχτής 

διαβούλευσης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. 

Μεταξύ των όσων διατυπώθηκαν, θα αναφερθώ στα βασικότερα συμπεράσματα που βγήκαν και 

θα πρέπει να αποτελέσουν το πρώτο μέλημά μας. 

• Είναι προφανές ότι, θα πρέπει να διοργανωθούν τα τρία σοβαρότερα Πρωταθλήματα, ήτοι 

το Πανελλήνιο Junior’s, το Σχολικό και το Ανδρών-Γυναικών. Αναφέρω τα σοβαρότερα 

γιατί αυτά αμείβουν πολυετείς κόπους και προσπάθειες των Αθλητών/τριών και των 

οικογενειών τους. Δίνουν προνόμια, διευκολύνσεις και υποτροφίες σε πολλά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα, τόσο Εθνικά όσο και Διεθνή, στην Στρατιωτική Θητεία κ.α. 

ΠΡΟΤΑΣΗ:  

-Η Ε.Φ.Ο.Α. θα προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας και μέσω του Υφυπουργού Αθλητισμού κ. 

Λευτέρη Αυγενάκη, να μετατοπίσει τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών των «ειδικών 

πινάκων» της Γ.Γ.Α., για τους Αθλητές/τριες όλων των Ομοσπονδιών και να εκδώσει τα 

αποτελέσματα εισαγωγής τους, όποτε οι συνθήκες επιτρέψουν τη διεξαγωγή των ανωτέρω 

τριών Πρωταθλημάτων. 

-Ειδικά για τα Σχολικά Πρωταθλήματα να γίνει η διοργάνωσή τους, με την παρουσία 

εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας, ακόμη και εκτός σχολικής περιόδου. 

-Η Ε.Φ.Ο.Α. θα φροντίσει η διεξαγωγή των ανωτέρω Πρωταθλημάτων της να ολοκληρωθεί σε 

πολύ  γρήγορους χρόνους, ώστε να μην υπάρξει επιβάρυνση λόγω των συνθηκών, όπως θα 

έχουν διαμορφωθεί στο άμεσο μέλλον. 

• Η επανεκκίνηση απαιτεί προσοχή και ιδιαίτερη φροντίδα. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 

συνεχιστεί με την ενεργοποίηση των κάθε είδους Πρωταθλημάτων, που απομένουν. 

Φαίνεται απόλυτα λογικό να ξεκινήσουν τα Ε3 και να ακολουθήσουν τα Ε2 & Ε1, με 

σύνεση και προσοχή. 

Οι αξιόλογες προτάσεις και απόψεις που τέθηκαν, μέχρι τώρα στον διάλογο, θα 

κωδικοποιηθούν μαζί με τα επόμενα θέματα που θα τεθούν στο διάλογο και θα αποτελέσουν 

αντικείμενο αποφάσεων των οργάνων της Διοίκησης της Ε.Φ.Ο.Α. 



 

Σε σχέση με την ανάπτυξη των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που εφαρμόζει η 

Ε.Φ.Ο.Α., είναι πολύ ευχάριστη η αποδοχή τους από την Οικογένεια του Ελληνικού Τένις και 

είναι θέμα χρόνου να ικανοποιηθούν όλα όσα τέθηκαν στον διάλογο.  

Εκ μέρους όλων των Μελών του Δ.Σ. και του Προσωπικού της Ε.Φ.Ο.Α. εύχομαι σε όλες και σε 

όλους Καλή Ανάσταση. Το φετινό Πάσχα θα θυμίζει στη Παγκόσμια Κοινωνία ότι οι 

διαχωριστικές γραμμές έσβησαν και ότι όλοι είμαστε θνητοί αλλά και δυνατοί όταν 

λειτουργούμε με κανόνες Αλληλεγγύης και Ανθρωπιάς. Σε σπίτια κλειστήκαμε όλοι. Σε λίγο θα 

βλέπουμε όλοι μας τον ίδιο ουρανό. 
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