
Συμμετοχή στο World League 
2017. 

Αγαπητοί κύριοι  

Σας υποβάλλω σύντομη ανάλυση για την πιθανή συμμετοχή της 

Εθνικής ομάδας Ανδρών στο Group 3 World League 2017.  

Δυνατότητες που μας δίνει πιθανή συμμετοχή:  

1. Εκμετάλλευση του ανθρώπινου αθλητικού δυναμικού. 

Υπάρχουν ποιοτικοί αθλητές που το επίπεδό τους είναι να 

αγωνίζονται στο WL. Στη πλήρη της μορφή η ομάδα μπορεί να 

ανταγωνιστεί με επιτυχία τις ομάδες του  Group 2 WL. 

2. Συνέχεια από τη συμμέτοχη της ομάδας  τις περιόδους 2015, 

2016. 

3. Κίνητρα στους αθλητές για περαιτέρω βελτίωση. Μόνο 

ανταγωνιζόμενος τους καλύτερους βελτιώνεσαι. 

 

 

Αδύνατα σημεία που μας δίνει πιθανή συμμετοχή: 

1. Μη ανάπτυξη νεαρών αθλητών σε ειδικότητες που έχει 

πρόβλημα βάθους το ελληνικό βόλεϊ (Πασαδόροι, Κεντρικοί, 

Λίμπερο). Στο WL, λόγω  υψηλού ανταγωνισμού, τα περιθώρια 

που υπάρχουν για την συμμετοχή νέων αθλητών είναι 

εξαιρετικά περιορισμένα έως πρακτικά ανύπαρκτα. 

2. Βεβαρυμμένο αγωνιστικό πρόγραμμα για καλοκαίρι  2017 σε 

περίπτωση πρόκρισης στο Euro 2017 (Προκριματικά 

Παγκοσμίου Μάιος 2017, WL Ιούνιος/Ιούλιος 2017, Euro 2017 

Σεπτέμβριος 2017). Ουσιαστικά στις 3 διοργανώσεις μπορούν 

να είναι ανταγωνιστικοί 10 αθλητές [Φιλίποφ, Κουμεντάκης, 

Φράγκος, Πρωτοψάλτης ή Κοκκινάκης, Πετρέας, Ζουπάνι, 

Ανδρεάδης(?), Τζούριτς, Τζιουμάκας, λίμπερο(?)]. 

 

Ευκαιρίες από πιθανή συμμετοχή: 

1. Καθιέρωση της Εθνικής ομάδας Ανδρών σε υψηλό επίπεδο. 

2. Προβολή του αθλήματος.  



3. Κίνητρο για προσέλκυση πιθανών χορηγών λόγω της 

παγκοσμιότητας του αθλητικού γεγονότος. 

4. Σε περίπτωση απαρτίας των αθλητών ευκαιρία για άνοδο στην 

παραπάνω κατηγορίας του WL. 

 

Απειλές από πιθανή συμμετοχή: 

1. Μη αποδοτική επένδυση αν χρησιμοποιούνται μεγάλοι σε 

ηλικία αθλητές ή νεαροί μη εξελίξιμοι εξαιτίας ελλιπούς 

προσέλευσης αθλητών ή απουσίας λόγω τραυματισμών.  

2. Κίνδυνος υποβιβασμού σε περίπτωση ελλιπούς προσέλευσης 

αθλητών ή απουσίας λόγω τραυματισμών (Η τελευταία 

Ευρωπαϊκή ομάδα υποβιβάζεται. Συμμετέχουν GER, GRE, MNE, 

EST, POR. Στην κατάταξη της C.E.V. είμαστε καλύτεροι μόνο 

από  MNE). 

3. Καταπόνηση των αθλητών  που θα εμφανιστεί στη διάρκεια της 

προετοιμασίας για  το Euro 2017, σε περίπτωση πρόκρισης. 

4. Διεύρυνση της  αγωνιστικής ποιότητας μεταξύ αυτών που 

αγωνίζονται στο WL με αυτούς που θα πρέπει να τους 

αναπληρώσουν τα επόμενα χρόνια. Δυσκολία αναπλήρωσης ή 

αντικατάστασης των ποιοτικών αθλητών. 

 

Συμπερασματικά, από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι δεν 

είναι γνωστοί 2 βασικοί παράγοντες που θα διευκόλυναν  τη λήψη 

της απόφασης: 

a) Η πρόκριση ή όχι στο EURO 2017. 

b) Η προσέλευση των ποιοτικών αθλητών. Δυνατότητες να 

αντιμετωπίσουμε μη προσέλευση ή αποφυγή προσέλευσης δεν 

έχουμε. Το πειθαρχικό δίκαιο προβλέπει «ελαφρές» ποινές, 

αλλά και αυτές ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. Σε περίπτωση 

έλλειψης απαρτίας τα περιθώρια να παραμείνει η ομάδα ισχυρή 

είναι περιορισμένα και μόνο σε ορισμένες ειδικότητες (ακραίοι, 

διαγώνιοι). 

Προτείνω:  

1. Την συμμετοχή μας στο WL 2017, εφόσον εξασφαλιστεί η 

προσέλευση των αθλητών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η 

οργάνωση της υποστηρικτικής διαδικασίας και η οικονομική 

αξιοπιστία της Ε.Ο.Π.Ε. απέναντι σε αθλητές και staff είναι σε 

http://www.cev.lu/Rankings/Men.aspx


πολύ χαμηλό σημείο και λειτουργεί αρνητικά, σχεδόν τοξικά, 

για την προσέλευση των αθλητών. Επομένως αρχικά θα πρέπει 

να εξασφαλιστεί η ποιότητα της υποστήριξης και η οικονομική 

αξιοπιστία. 

2. Τη δημιουργία Β’ Εθνικής ομάδας Ανδρών και την συμμετοχή 

της στο Euroleague 2017 αποκλειστικά από αθλητές που 

αγωνίζονται στη Volleyleague. Χρηματοδότηση του project από 

την ΕΣΑΠ. Παρόμοια πρόταση κατατέθηκε και τον Ιανουάριο 

2016 για τους ίδιους λόγους. 

 

 

Παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε πιθανή διευκρίνιση 

Σωτήρης Δρίκος 


