
 

 

 

     

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ/Ο Υφυπουργού Αθλητισμού) 

 

Θέμα: «Επανεκκίνηση πρωταθλημάτων βόλεϊ» 

 

Πριν λίγες μέρες, άρχισε εκ νέου το πρωτάθλημα της Volley League, παρόλα αυτά το τοπίο 

παραμένει θολό τόσο για την Α1 Γυναικών όσο και για την Pre League.  

Οι γυναικείες ομάδες έχουν ξεκινήσει προπονήσεις χωρίς, όμως, να είναι σαφές πότε θα 

αρχίσει το πρωτάθλημα, ενώ η Pre League δεν έχει μπει ούτε καν σε προπονήσεις. 

Δυστυχώς, κάθε μέρα αποχής από το γήπεδο λειτουργεί επιβαρυντικά για τους αθλητές τόσο 

σωματικά, καθώς όσοι προσπαθούν να προπονηθούν καλούνται να το κάνουν σε 

ακατάλληλους χώρους, όσο και ψυχολογικά, μιας και η αθλητική αποχή, αλλά και η 

επαγγελματική απραγία δρα αρνητικά όπως και οικονομικά, με δεδομένο πως οι αθλητές του 

βόλεϊ, πέραν της Α1 Ανδρών, θεωρούνται ερασιτέχνες, άρα και δεν λαμβάνουν κανενός είδους 

στήριξη. 

Εξίσου επιβαρυντικά λειτουργεί και για τις ομάδες που συμμετέχουν στους αγώνες των 

κατηγοριών αυτών. Επιπλέον, δεν πρέπει να εξετάζουμε την υφιστάμενη κατάσταση μη 

λαμβάνοντας υπόψιν την ιδιαιτερότητα του αθλητικού επαγγέλματος. Όσο μένει εκτός 

γηπέδου, αγώνων και προπονήσεων ένας αθλητής πλήττεται όλο και περισσότερο η καριέρα 

του, γεγονός που, ειδικά για εκείνους που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους, μπορεί να 

αποβεί αποθαρρυντική και αποκαρδιωτική, ωθώντας μακριά από τον αθλητισμό χιλιάδες 

παιδιά, γεγονός που μακροπρόθεσμα θα αποδυναμώσει το βόλεϊ ως άθλημα στη χώρα μας. 

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένη την επανέναρξη της Volley League με αυστηρότατα 

πρωτόκολλα, καθώς και την ανάγκη άμεσης επανέναρξης για να είναι δυνατόν να 

ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα τα πρωταθλήματα,   

 Ερωτάται η κα Υπουργός:  

1. Πότε σχεδιάζεται και προγραμματίζεται η επανεκκίνηση των πρωταθλημάτων των 

υπολοίπων κατηγοριών βόλεϊ; 
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2. Αν δεν ξεκινήσουν άμεσα, πότε προγραμματίζεται να αρχίσουν οι προπονήσεις της 

Pre League; 

3. Τι προβλέπεται να γίνει με τους αθλητές και τις ομάδες που δεν θα λάβουν μέρος 

στο κάθε πρωτάθλημα; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




