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Σπύρος Ζαννιάς προς την Οικογένεια του Τένις 

 

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνεργάτες, Φίλες και Φίλοι, 

Σαν σήμερα 18.03.1995, εκλέχθηκα με την ψήφο σας Πρόεδρος της Ελληνικής Φίλαθλης 

Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης. Η κείμενη Νομοθεσία μου απαγορεύει να συνεχίσω στο τιμητικό 

αξίωμα του Προέδρου, λόγω των θητειών που έχω συμπληρώσει. 

Όλα αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε παραγωγικά και γόνιμα για το Άθλημά μας. Όλοι μαζί, 

χωρίς αποκλεισμούς, με ισόρροπη στήριξη όλων των Σωματείων-Μελών και των Αθλητών/τριών 

μας. Υπήρξαν αντιθέσεις και διαφορετικές απόψεις, αλλά στο τέλος η αγκαλιά της Οικογένειας του 

Τένις ήταν τόσο μεγάλη, που πάντα “έριχνε” τις εντάσεις και μας έσπρωχνε μπροστά, να 

συνεχίσουμε όλοι μαζί. 

Ευχαριστώ όλους τους Συνεργάτες που συμμετείχαν διαχρονικά στο Δ.Σ, στην Εξελεγκτική 

Επιτροπή, στην Εθνική Επιτροπή, στις Ενώσεις, στα Δ.Σ των Σωματείων, στη Δικαστική Επιτροπή, 

τους Γιατρούς μας στην Ιατρική Επιτροπή, για τη μεγάλη τους προσφορά, ιδιαίτερα στην περίοδο 

της πανδημίας. 

Γνωρίζω ότι, στην πορεία όλων αυτών των ετών μπορεί να έγιναν και λάθη, όχι από σκοπιμότητα 

αλλά στο πλαίσιο της δουλειάς και της αγάπης για το Άθλημά μας. Έβαλα πιστεύω ένα μικρό 

λιθαράκι στην ανάπτυξη του Αθλήματός μας. Γνωρίζω ότι στεναχώρησα κάποιους από εσάς, 

στους οποίους απολογούμαι, αλλά πάντα βρίσκαμε τον βηματισμό μας, σε αυτή τη μακρά 

διαδρομή. 

Οφείλω σε εσάς την εκλογή μου στην Ολυμπιακή Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Αντισφαίρισης από το 1999. Οφείλω σε εσάς την παρουσία μου στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 

Αντισφαίρισης ως Αντιπρόεδρος από το 2020. Οφείλω σε εσάς την παρουσία μου στην Ελληνική 

Ολυμπιακή Επιτροπή, από το 1997. 

Οφείλω όμως να δηλώσω επίσης την αγάπη μου στο Σωματείο «Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης 

Ηλιούπολης», στο οποίο πάντα εδράσθηκε η πορεία μου στον Ελληνικό Αθλητισμό και που 

σήμερα είναι από τα πιο δραστήρια Σωματεία του Τένις, ίσως το λαϊκότερο στην Επικράτεια. 

Και το τένις από ένα άθλημα των «λίγων» έγινε άθλημα λαϊκό με ευρεία αποδοχή, μαζικότητα και 

παρόν σε ολόκληρη την χώρα από το Καστελόριζο μέχρι την Κέρκυρα και από τα Χανιά μέχρι την 

Ορεστιάδα.  

Είχα δηλώσει στην τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση του 2016 ότι, δεν θα είμαι υποψήφιος 

Πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Α. το 2020 και ότι δεν θα πάψω ποτέ να υπηρετώ το Τένις, εξακολουθώντας 

να δηλώνω ενεργά παρών, επιθυμώντας να συνεχίσω στο Δ.Σ. και εκπρόσωπος του Τένις στην 

Ε.Ο.Ε. Σας ζητώ να με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας στις προσεχείς εκλογές.  

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω με θέρμη και πολλή αγάπη, το Προσωπικό που εργάζεται στην 

Ομοσπονδία, τους εξωτερικούς Συνεργάτες και Προμηθευτές της Ε.Φ.Ο.Α., τους Ομοσπονδιακούς 

Προπονητές, τους Προπονητές που αγωνίζονται στο γήπεδο, τους Συνοδούς των Εθνικών μας 

Ομάδων, τους Φροντιστές,  τους Φυσικοθεραπευτές, τους Χορηγούς μας, τους Δημοσιογράφους 

που καλύπτουν το Τένις και πάνω από όλους τους Αθλητές/τριες και τις Οικογένειές τους που 

«τρέχουν» ασταμάτητα προβάλλοντας το Άθλημα, γιατί όλοι μαζί δημιουργούν Κοινωνικό Μέτωπο 

στήριξης. 

Καταλήγοντας, θέλω να υποβάλω παράκληση προς όλους σας, να μην επιτρέψετε ποτέ την 

κομματικοποίηση της Ομοσπονδίας και του Αθλήματός μας, που όλοι αγαπάμε, ψηφίζοντας 

«δήθεν» ανιδιοτελείς για οποιαδήποτε Όργανα Διοίκησης και Εκπροσωπήσεων σε Φορείς. 

Το Τένις υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει στην Παγκόσμια και Ελληνική Αθλητική Κοινότητα. 

 

Με Εκτίμηση 
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