
- Μέσω της Μαρίας Σάκκαρη και του Στέφανου Τσιτσιπά  και οι δύο στο 
«top-100» στο κόσμο, διαφαίνεται μια άνοδος του Ελληνικού Τένις την 
τελευταία διετία. Ισχύει αυτή η αγωνιστική άνοδος ή αποτελεί απλώς 
δύο μεμονωμένες περιπτώσεις ταλαντούχων αθλητών;  
 
Υπάρχει η Ελλάδα στον Παγκόσμιο χάρτη του Τένις!  
Η Μαρία και ο Στέφανος ξεχωρίζουν στην Παγκόσμια κατάταξη, είναι 
ταλαντούχοι αθλητές και θα συνεχίσουν τη πορεία τους ανοδικά. Είμαι 
βέβαιος ότι θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς αγώνες στο Τόκυο. 
Για πρώτη φορά η Ελλάδα «φαίνεται» με δύο αθλητές στο “Top-100” του 
Παγκόσμιου Τένις και δείχνει τη δυναμική της για ακόμη περισσότερες 
επιτυχίες. 
Σήμερα έχουμε 131 αθλήτριες και αθλητές, οι οποίοι έχουν βαθμολογία στην 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και στην Διεθνή Ομοσπονδία. Στην κατηγορία κάτω 
των 14 ετών έχουμε 17 αγόρια και 15 κορίτσια. Κάτω των 16 ετών, 30 αγόρια 
και 31 κορίτσια. Κάτω των 18 ετών, 16 αγόρια και 10 κορίτσια. Στους άνδρες 5 
και στις γυναίκες 7. 
επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων παιδιών και των 
οικογενειών τους να επιλέξουν το Τένις. 
Θα πρέπει να τονίσω ότι στη χώρα μας διεξάγονται  40 Διεθνή 
Πρωταθλήματα, όλων των κατηγοριών, που μετρούν στις Διεθνείς 
βαθμολογίες .Από αυτά έχουν περάσει εκατοντάδες αθλήτριες και αθλητές, 
που τους δίνεται η δυνατότητα με χαμηλό κόστος να συμμετέχουν και 
ταυτόχρονα να παλεύουν σε υψηλό επίπεδο με αθλήτριες και αθλητές από τις 
πέντε Ηπείρους. 
Τα τελευταία χρόνια σε πολλά από τα Διεθνή Πρωταθλήματα αναδεικνύονται 
νικητές οι δικοί μας αθλητές.  
Η αναγνώριση ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, που βράβευσε το 
2016 την Ομοσπονδία μας, σαν την πλέον αναπτυσσόμενη μεταξύ των 
πενήντα μελών της. Πριν από δύο μήνες, στην ετήσια επιθεώρησή της, 
αναφέρει ότι «δεν θα μας φανεί περίεργο εάν η Ελλάδα μας εκπλήξει και 
πάλι». 
 
- Θα ήθελα δύο λόγια για τη Σάκκαρη.  
 
Παρακολουθούμε τη Μαρία από κοριτσάκι να εξελίσσεται. Είναι 
πειθαρχημένη, έχει προσόντα, ήθος και ο χαρακτήρας της δείχνει μια 
μαχήτρια που ξέρει να αγωνίζεται, με σεβασμό στον αντίπαλο.  
 
- Θα ήθελα δύο λόγια για τον Τσιτσιπά. 
 
Ο Στέφανος επέλεξε επίσης το Τένις, σαν τη βασική επαγγελματική 
αποκατάσταση. Έχει προσόντα, μαχητικότητα και ο χαρακτήρας του τον κάνει 
να ξεχωρίζει. Θα τον δούμε ψηλά  και είμαστε σίγουροι για τις επιτυχίες του. 
 
 
 
 
 



- Δυστυχώς οι Έλληνες φίλαθλοι της Αντισφαίρισης δεν μπορούν να 
δουν από κοντά τους Έλληνες τενίστες, τη Σάκκαρη, τον Τσιτσιπά, αλλά 
και άλλα παιδιά, όπως τη Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου, να αγωνίζονται 
κόντρα σε «μεγάλα ονόματα» του Παγκόσμίου  Τένις. Υπάρχει 
προοπτική να δούμε και στην Ελλάδα κάποια στιγμή ένα Διεθνές με τη 
συμμετοχή σπουδαίων ξένων αθλητών και φυσικά των Ελλήνων; 
 
Το κλίμα είναι ώριμο, με την παρουσία των Μαρίας, Στέφανου, Βαλεντίνης 
αλλά και άλλων ταλαντούχων αθλητών. Ήδη ξεκινήσαμε και έχουμε την 
έγκριση από την WTA (Επαγγελματική Ένωση Γυναικών) για Πρωτάθλημα 
γυναικών 125.000 δολαρίων. Αναζητούμε χορηγούς, γιατί το κόστος είναι 
μεγάλο, αφού οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών σε φιλοξενία, 
διατροφή, μετακινήσεις, διαιτησία κ.λ.π.  
Για Πρωτάθλημα ATP (Επαγγελματική Ένωση Ανδρών), τα πράγματα είναι 
πιο δύσκολα. Τα Πρωταθλήματα ή αγοράζονται ή ενοικιάζονται και το κόστος 
είναι ακόμη μεγαλύτερο από αυτό της WTA. Διαφαίνεται ότι το καθεστώς θα 
αλλάξει και θα γίνει πιο προσιτό. Το βλέπουμε και αυτό.  
Γενικά οι δυσκολίες μεγαλώνουν, γιατί και οι δύο Ενώσεις έχουν τους δικούς 
τους χορηγούς και περιορίζεται το φάσμα αναζήτησης χορηγών. Π.χ. ο ΟΠΑΠ 
που θα μπορούσε να είναι χορηγός, εφόσον δεν θα μπορεί να βάλει τους 
αγώνες στο στοίχημα δυσκολεύεται. Βλέπουμε και αναγνωρίζουμε στον 
ΟΠΑΠ το κοινωνικό του έργο και θα μπορούσε να γίνει χορηγός της 
Ομοσπονδίας. Άλλο παράδειγμα οι Τράπεζες, που εφόσον είναι χορηγός π.χ. 
η Parιs Bas αποκλείονται. 
Όμως ζητήσαμε τη συνδρομή του Υφυπουργού κ. Γιώργου Βασιλειάδη ώστε 
να απευθυνθούμε από κοινού στο Υπουργείο Τουρισμού, στην Περιφέρεια 
Αττικής, στο Δήμο Αμαρουσίου και σε ιδιώτες επιχειρηματίες. 
Το αποτέλεσμα θα φανεί, δεδομένου ότι δεν αναλαμβάνεις τη διοργάνωση 
μόνο για ένα χρόνο. Άρα θα πρέπει να διασφαλιστούν χρήματα τουλάχιστον 
για τρία χρόνια. 
 
 
- Κεφάλαιο ΟΑΚΑ. Πριν από μερικούς μήνες, με το αίτημα της ΚΑΕ ΑΕΚ 
να το μετατρέψει σε γήπεδο μπάσκετ, ξαναήρθε αυτή η ιστορία στο 
προσκήνιο. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται το γήπεδο και τι σχέδια 
αξιοποίησής του υπάρχουν από την Ομοσπονδία;  
 
Είμαστε σε συνεννόηση με τον Υφυπουργό κ. Γιώργο Βασιλειάδη για το θέμα 
αυτό. Είναι σύνθετο, γιατί η οποιαδήποτε μετατροπή του κεντρικού γηπέδου 
πρέπει να αφήνει ανοιχτό το γήπεδο για τη δική μας χρήση. Το κόστος 
μετατροπής είναι πολύ μεγάλο, πιθανά απαγορευτικό. Με την ευκαιρία θέλω 
να δηλώσω ότι η Ε.Φ.Ο.Α. αναγνωρίζει την προσφορά της  ΑΕΚ και εφόσον  
παραχωρείται στο τένις το κεντρικό γήπεδο, για τις διοργανώσεις που 
σχεδιάζουμε, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. 
Οι εγκαταστάσεις του Τένις στο Ο.Α.Κ.Α. είναι προβληματικές πλέον. Τούτο 
γιατί τα γήπεδα κλείνουν 13 χρόνια ζωής και χρήζουν γενικής επισκευής. Τα 
καθίσματα των θεατών έχουν οξειδωθεί και πρέπει να αντικατασταθούν,. 
Γενικά η εγκατάσταση χρειάζεται lifing. 
 
 



 
- Ποιές είναι οι προτεραιότητες της Ομοσπονδίας για το 2018; 
 
Η Ε.Φ.Ο.Α. θα συνεχίσει και για το 2018 τον αγωνιστικό της σχεδιασμό με 
μικρές αλλαγές. Πήραμε κατ’ εξαίρεση από την Διεθνή Ομοσπονδία τέσσερα 
επιπλέον  Πρωταθλήματα κάτω των 18 ετών, στη Ρόδο και στη Λέσβο. 
Βάζουμε με δύναμη το Αιγαίο στον αγωνιστικό σχεδιασμό του 2018.  
Μας ανατέθηκε ακόμη για το 2018 η διοργάνωση του FED CUP (Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Γυναικών). Ανήκουμε σε όμιλο 8 ομάδων και με την παρουσία 
της Μαρίας και των άλλων κοριτσιών θα διεκδικήσουμε την άνοδό μας στην 
πρώτη κατηγορία. Εκτός από την Ελλάδα, στον όμιλό μας είναι οι Αίγυπτος, 
Δανία, Νορβηγία, Λουξεμβούργο, Ισραήλ, Μολδαβία και Βοσνία. 
Ακόμη για το 2018 έχουμε προγραμματίσει διοργανώσεις εσωτερικές και 
διεθνείς, για την περαιτέρω ανάπτυξη του Beach Tennis, κυρίως σε παράκτιες 
περιοχές της χώρας. 
Τέλος, έχουμε ξεκινήσει την ανάπτυξη του Squash και θα ξεκινήσουμε την 
ανάπτυξη του Padel Tennis και της Ξυλορακέτας, Αθλήματα που ανήκουν 
στην Ε.Φ.Ο.Α.  
Στο αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται 525 διοργανώσεις, διάσπαρτες 
σε ολόκληρη την Επικράτεια. Οι αθλούμενοι στο Τένις ξεπερνούν τις 150.000. 
Τα Σωματεία μας ξεπέρασαν τα 350 και αθροίζονται συνεχώς γήπεδα. Δεν 
υπάρχει άνεργος προπονητής στο χώρο μας. Το σπουδαιότερο, το Τένις στο 
2017 είχε άνοδο 22% σε σχέση με το 2016. 
Στο σημείο αυτό εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α, της Εθνικής Επιτροπής 
Διοίκησης και ολόκληρης της Οικογένειας του Τένις θέλω να ευχαριστήσω την 
Αποκεντρωμένη και την Αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση καθώς και την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, για την άριστη συνεργασία που έχουμε σε όλα τα 
σημεία της χώρας. 
 
 
- Ποιές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ομοσπονδία;  
 
Η οικονομική κρίση δεν μπορούσε να μη μας επηρεάσει. Το Υφυπουργείο 
Αθλητισμού καλύπτει κατά 80% τις ανελαστικές δαπάνες και προσπαθεί να 
βοηθήσει ποικιλοτρόπως. Όμως με πολλή μεγάλη προσπάθεια 
δημιουργήσαμε και δημιουργούμε ίδια έσοδα και με τη βοήθεια της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας, οι χορηγοί μας έχουν αυξηθεί και θα αυξηθούν ακόμη 
περισσότερο το 2018.  
Ιδιαίτερη μνεία θέλω να κάνω στο μεγάλο μας χορηγό και λάτρη του 
Αθλητισμού Παντελή Σαπουνάκη, για την διοργάνωση στο Lyttos Beach στη 
Χερσόνησο, των είκοσι Διεθνών Πρωταθλημάτων, Ανδρών-Γυναικών, για τα 
οποία λάβαμε συγχαρητήρια από τη Διεθνή Οικογένεια του Τένις. 
Επιθυμώ να υποβάλω έκκληση στην Πολιτεία για στήριξη στον Αθλητισμό. 
Πρέπει να γίνει σημαία ότι «Ο Αθλητισμός δεν είναι επιδόρπιο αλλά βασική 
τροφή» και μοχλός ανάπτυξης για ολόκληρη την Επικράτεια. 
 
 
- Πρόσφατα υπήρξε αυτό το σοβαρό θέμα, με την εκλογή του Προέδρου 
της ΕΟΕ, που σίγουρα δεν ήταν και ότι το καλύτερο για την εικόνα της 
χώρας προς τα έξω. Πιστεύετε ότι ξεπεράστηκε και θα υπάρξει πλέον 



μια από κοινού προσπάθεια, ενόψει του νέου Ολυμπιακού Κύκλου 
(2017-2020),  με τελικό στόχο το «Τόκιο 2020» ή έχει αφήσει κάποια 
«τραύματα»;, που μπορεί μελλοντικά να δημιουργήσουν προβλήματα; 
 
Ο Αθλητισμός ξεπερνά και απορροφά όλους του κραδασμούς. Οι Αθλητές και 
οι Οικογένειές τους είναι πάντα μπροστά σε κάθε πρόβλημα. Εδώ 
επιβεβαιώνεται ο Χρόνος σαν τέταρτη διάσταση, με τη φιλοσοφική έννοια του 
όρου. Σκεφτείτε εάν ο οποιοσδήποτε από τις Διοικήσεις των Αθλητικών 
Ομοσπονδιών ή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αποχωρήσει, τα 
Αθλήματα και η προσφορά τους μένουν αναλλοίωτα στο Χρόνο. 
Τραυματίστηκε προσωρινά η Μάνα του Ολυμπισμού και της Ολυμπιακής 
Φλόγας. Δείτε όμως τη συνέχεια που θα αποκαταστήσει με πάθος και πείσμα 
την Ελληνική Ολυμπιακή Οικογένεια. Άλλωστε στην Αφή της Ολυμπιακής 
Φλόγας, για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Pyeongchang, στη 
Νότιο Κορέα, ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της ΔΟΕ κ. Τόμας Μπαχ, πέντε 
Πρόεδροι των Ολυμπιακών Επιτροπών, που θα διοργανώσουν Ολυμπιακούς 
Αγώνες μέχρι το 2028, πολλά μέλη της ΔΟΕ και ο Πρωθυπουργός της Νοτίου 
Κορέας κ. Lee Nak-Yeon.  
Πιστεύω ότι τα τραύματα έκλεισαν. Από την πλευρά μου, σαν Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας, είμαι βέβαιος ότι θα βαδίσουμε όλοι 
μαζί στην αγκαλιά των όσων πρεσβεύουν ο Νικητής και ο Συμμετέχων. 
 
 
 
 


