
Υπόμνημα για την κλήση Ν. Ζουπάνι στην Εθνική 

ομάδα Ανδρών. 
 

Αγαπητές κυρίες, Αγαπητοί κύριοι 

Σας αποστέλλω το παρακάτω υπόμνημα προκειμένου να 

εκθέσω τις απόψεις μου για το θέμα της κλήσης του αθλητή Ν. 

Ζουπάνι στην Εθνική ομάδα Ανδρών ενόψει της προετοιμασίας για 

την Β’ προκριματική φάση του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος 

2017, το οποίο είναι προγραμματισμένο να συζητηθεί στη 

συνεδρίαση του Δ.Σ. το Σάββατο 30/7. 

Ο αθλητής Νίκος Ζουπάνι ξεκίνησε την  διεθνή αθλητική του 

καριέρα ως αθλητής της Εθνικής Εφήβων γεν. 1989-90 (εδώ), η 

οποία προκρίθηκε και συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

Εφήβων 2009 στην Ινδία. Στη συνέχεια ο αθλητής ακολούθησε 

καριέρα με έμφαση στο Beach volley ενώ αγωνιζόταν πάντα μαζί με 

τον συμπαίκτη στο B.V. Γ. Κοτσιλιάνο σε σωματεία (2011-12: Α1 

ΠΑΟ (εδώ Video), 2012-13: Α2 ΣΑΚΑ, 2013-14: Α2 ΟΠΕ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ, 2014-15: Α2 ΑΕΚ) τα οποία ανεξάρτητα από τους 

στόχους και την κατηγορία που συμμετείχαν τους επέτρεπαν να 

ασχολούνται σε όλη τη διάρκεια του έτους με το Beach Volley (B.V.). 

Παράλληλα, συμμετείχαν σε διεθνείς διοργανώσεις B.V. και κατά 

καιρούς αποτελούσαν και την αντιπροσωπευτική Εθνική ομάδα. 

Την φετινή μετεγγραφική περίοδο ο αθλητής Ν. Ζουπάνι 

συμφώνησε να αγωνιστεί με την ομάδα του Ο.Σ.Φ.Π. (εδώ) που είναι 

κατά τεκμήριο ένας από τους πιο επαγγελματικούς ευρωπαϊκούς  

Συλλόγους Βόλεϊ. Αυτό έχει ως συνέπεια, λόγω των υποχρεώσεων 

του Ν. Ζουπάνι με τον Ο.Σ.Φ.Π. να μη συμμετάσχει το παραπάνω 

δίδυμο ως Εθνική ομάδα στη σημαντικότερη Ευρωπαϊκή διοργάνωση 

του αθλήματος στο C.E.V. Beach Volley Masters Jurmala (LAT) 1-

4/9/2016 (εδώ η λίστα συμμετοχής). 

Εκτιμώ ότι ο αθλητής Ν. Ζουπάνι μπορεί να αποτελέσει βασικό 

στέλεχος της Εθνικής ομάδας Ανδρών λόγω των αθλητικών του 

ικανοτήτων και της δυνατότητάς του να καλύψει αγωνιστική θέση 

στην οποία δεν υπάρχει πληθώρα ποιοτικών επιλογών. Έτσι μπορεί 

να συμβάλλει στην προσπάθεια για την πρόκριση της Εθνικής ομάδας 

Ανδρών στην τελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 

2017. Η πρόκριση αυτή θα δικαιώσει την προσπάθεια όχι μόνο 

http://www.cev.lu/Competition-Area/CompetitionTeamDetails.aspx?TeamID=5756&ID=439
https://www.youtube.com/watch?v=iNO46iSwXo4
http://www.volleyleague.gr/index.php/component/k2/item/4763-o-olympiakos-anakoinose-tin-apoktisi-tou-nikou-zoupani
http://www.cev.lu/BeachVolley-Area/BeachVolley_2BOX.aspx?ID=941&mID=1923&sID=&pID=0&chID=0&phaseID=0&champID=0&Mod=


αθλητών και προπονητών αλλά και της Ε.Ο.Π.Ε. Στην προσπάθεια 

αυτή πρέπει να εξαντληθούν όλα τα δυνατά διαθέσιμα μέσα με την 

κλήση των αθλητών που πρωταγωνίστησαν ή θα πρωταγωνιστήσουν 

στο Ελληνικό πρωτάθλημα. Κρίνοντας ότι από τους αθλητές που θα 

πρωταγωνιστήσουν στη Volleyleague 2017 θα είναι και ο Ν. Ζουπάνι 

θα ήταν επαγγελματική αβλεψία από μέρους μου να μην κληθεί στην 

Εθνική ομάδα Ανδρών για τους κρίσιμους και σημαντικούς αγώνες 

της πρόκρισης, όταν σε σχεδόν παράλληλο χρονικό διάστημα δεν θα 

συμμετέχει στην Εθνική ομάδα Beach Volley και θα πραγματοποιεί 

προετοιμασία συμμετέχοντας σε φιλικά ή επίσημα παιχνίδια  με την 

ομάδα του. 

Επίσης, είναι πιθανή εξέλιξη ο αθλητής να ξεκινήσει την 

προετοιμασία με την ομάδα του (ΟΣΦΠ) και στο διάστημα των 

φιλικών αγώνων προετοιμασίας και των αγώνων League Cup να έχει 

εξαιρετική απόδοση, ενώ στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα η Εθνική 

ομάδα να έχει ασθενέστερο έμψυχο υλικό σε συγκεκριμένες 

αγωνιστικές θέσεις από ότι αν ο Ν. Ζουπάνι συμμετείχε σε αυτή. 

Αγαπητές κυρίες, Αγαπητοί κύριοι 

Για τους παρακάνω λόγους θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου να 

καλέσω τον Αθλητή Ν. Ζουπάνι στην Εθνική ομάδα Ανδρών για το 

διάστημα προετοιμασίας από 3/8/2016 κρίνοντας ότι δεν ζημιώνεται 

ο Εθνικός Σχεδιασμός B.V. για το χρονικό διάστημα Αύγουστου 2016 

- Μάιου 2017, αφού η δυνατότητα της συμμετοχής του στην Εθνική 

ομάδα B.V. δεν υφίσταται λόγω της επιλογής του αθλητή να κάνει 

συμφωνία και να αγωνιστεί σε ένα επαγγελματικό σωματείο, οι 

υποχρεώσεις του οποίου δεν του επιτρέπουν να έχει οιουδήποτε 

είδους ενασχόληση με το B.V. τουλάχιστον για το ίδιο χρονικό 

διάστημα. 

 Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

Με εκτίμηση 

Σωτήρης Δρίκος 


