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Σπύρος Ζαννιάς: «Η επιπολαιότητα και η έλλειψη σοβαρότητας θα προκαλέσουν 

μεγαλύτερα προβλήματα» 

 

Από τη πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το πρόβλημα με τον ιό SARS-CoV-2, ο οποίος προκαλεί 

την ασθένεια COVID-19, έχω ακούσει τα πλέον απίθανα σχόλια, σε συζητήσεις και 

«πηγαδάκια» ακόμη και με σοβαρούς ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, 

προπονητές, γιατρούς, μηχανικούς, οικονομολόγους, καθηγητές πανεπιστημίου κ.λ.π. 

Στην αρχή έλεγαν, «έλα δεν είναι τίποτα, τα διογκώνουν «οι παπαράτσι» ή «σχέδιο της 

Κυβέρνησης για να ξεχάσουμε τα οικονομικά προβλήματα» ή «σχέδιο των Αμερικανών 

μαζί με τη σκοτεινή πλευρά της Κίνας» και το πιο ευτράπελο «αυτός ο ιός δεν είναι 

επικίνδυνος και προκαλεί λιγότερους θανάτους από τον απλό ιό της γρίπης» και άλλα 

πολλά. 

Όταν πάρθηκαν τα πρώτα μέτρα  άρχισαν να μου τηλεφωνούν για τη διεξαγωγή των 

Πρωταθλημάτων. Κάποιοι έλεγαν «πρόεδρε μη τα ακυρώσετε» και άλλοι «να πάμε στη 

Νάξο για το Ε2; στείλτε το αλλού» και άλλοι «είναι καταστροφή για τα παιδιά μας να μην 

παίζουν τένις».  

Όταν πάρθηκαν τα πρώτα μέτρα απαγόρευσης δέχθηκα κριτική για τις ανακοινώσεις που 

έβγαζε η Ομοσπονδία, του τύπου «δεν είναι δυνατό να σταματήσετε το τένις που είναι 

ανώδυνο, με τη συμμετοχή δύο παικτών» και ακολουθούσαν αναλύσεις μέχρι «να 

χρησιμοποιούμε γάντια για να πιάνουμε τα μπαλάκια» αφού αυτό είναι το μόνο σημείο 

επαφής ή ερωτήσεις «πότε θα γίνει το σχολικό πρωτάθλημα και πότε το πανελλήνιο;». 

Χθες και σήμερα το πρωί το ποτήρι «ξεχείλισε» και αναγκάζομαι να βγάλω τη παρούσα 

ανακοίνωση γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι, η επιπολαιότητα και η έλλειψη σοβαρότητας 

θα προκαλέσουν μεγαλύτερα προβλήματα.  

Δεν είδαν τι έγινε με την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία; Δεν σέβονται τον αγώνα που 

δίνουν, με μεγάλο κίνδυνο για την ίδια τους τη ζωή, γιατροί, νοσηλευτές, ΕΚΑΒ και γενικά 

το υγειονομικό προσωπικό στα νοσοκομεία; Δεν σέβονται τα εκατομμύρια ευρώ που 

δαπανούνται κάθε μέρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας;  

Δυστυχώς χθες βράδυ έγινα κοινωνός περιστατικών ακόμη και με τη συμμετοχή 

προσώπων που δεν το βάζει ανθρώπινος νους.  

Κλεισμένος όπως όλοι στο σπίτι μου κάνω βόλτα στο διαδίκτυο και βλέπω τη σοβαρότητα 

των νέων ανθρώπων. Μου έκανε εντύπωση ένα άρθρο στο neolaia.gr μιας νέας 

συντάκτριας, με όνομα Κοραλία Ξεπαπαδέα, με τίτλο «κι αν ήθελε να ζήσει μέχρι τα 100;» 



 

γραμμένο με ορθό λόγο και σωστή δομή, σε αντίθεση με τα όσα βιώνουμε όπως 

περιγράφω παραπάνω. 

https://www.neolaia.gr/2020/03/14/ki-an-ithele-na-zisei-mehri-ta-ekato/ 

Μη μπορώντας να κάνουμε κάτι άλλο ως Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. και αφού επικοινωνήσαμε με όλα τα 

Σωματεία-Μέλη, ενημερώνοντας και ακολουθώντας πιστά τις Κυβερνητικές Αποφάσεις-Οδηγίες,  

έγραψα τα παραπάνω και με σημερινή απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. επισυνάπτω το άρθρο 285 

του Ποινικού Κώδικα και την Εισαγγελική Παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου  κ. 

Βασιλείου Πλιώτα.  

Καταλήγοντας, θέλω να ευχαριστήσω ολόκληρη την Οικογένεια του Ελληνικού Τένις για τη σύνεση 

που επέδειξε, αφού το 98% των Σωματείων-Μελών της Ε.Φ.Ο.Α. αλλά και το 100% των 

Αθλητών/τριών μας, πειθάρχησαν στις Κυβερνητικές Αποφάσεις-Οδηγίες. Πρέπει όμως να 

προσέξουμε όλοι μαζί τους λίγους, που δυστυχώς μπορούν να βλάψουν όλους μας. 

 

Σπύρος Ζαννιάς 
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