
Περικλής Κανέλλης 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΟΚ  

Λόγω της ιδιότητάς μου ως προπονητής, τα τελευταία 

χρόνια είχα ενεργή συμμετοχή στις εθνικές αποστολές Εφήβων 

Νέων & Ανδρών Γυναικών σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια 

πρωταθλήματα στα οποία ήμουν παρόν για να εμψυχώνω και 

να στηρίζω τους αθλητές μου που είχαν προκριθεί σε αυτά. 

Εκεί βλέποντας τις άθλιες συνθήκες που βίωναν οι 

Έλληνες αθλητές, γεννήθηκε μέσα μου η επιθυμία να σταθώ 

δίπλα τους και να βοηθήσω την πρόοδο και την εξέλιξη όχι 

μόνο των δικών μου αθλητών αλλά γενικότερα των εθνικών 

μας ομάδων. 

Θα ήθελα εδώ να επισημάνω μέσα από αυτές τις 

εμπειρίες τους λόγους που με οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση 

οι οποίοι είναι και η αφορμή της υποψηφιότητάς μου στο 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός πως εγώ που έκλεινα ιδιωτικά το ταξίδι, μου κόστιζε περίπου το 1/3 

του ποσού που πλήρωναν οι αθλητές. 

Τα ξενοδοχεία των αθλητών βρίσκονταν συνήθως σε απόμερα σημεία χωρίς σούπερ μάρκετ, 

φαρμακεία ή ψιλικατζίδικα ώστε να μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους, (αγορά νερών, 

φρούτων, φαγητών κλπ), σε μικρά δωμάτια όπου στα τρίκλινα,( τα οποία ήταν τροποποιημένα δίκλινα) ο 

ένας αθλητής κοιμόταν συνήθως σε ράντζο. 

Οι αποστολές φτωχές, χωρίς ιατρικό και τεχνικό επιτελείο, χωρίς διαιτητές, με έναν αρχηγό 

αποστολής, έναν εθνικό προπονητή και κανά δύο βοηθούς εθελοντές που κάλυπταν μόνοι τους τα έξοδά 

τους (οι οποίοι να επισημάνω πως ποτέ δεν είχαν ούτε καν μισθό, δούλευαν δηλαδή περισσότερο από 

προσωπική φιλοδοξία και την απελπισμένη ανάγκη τους να «πουλήσουν» προς τα έξω για το θεαθήναι τον 

τίτλο του ¨Βοηθού εθνικού προπονητή¨..) 

Αυτό που δεν μπορούσα να δεχτώ ήταν όταν έβλεπα όλες τις υπόλοιπες ομάδες να φτάνουν 3-4 

μέρες νωρίτερα (για να εγκλιματιστούν οι αθλητές) , στα ειδικά οργανωμένα και εξοπλισμένα με 

γυμναστήρια ξενοδοχεία, συνοδευόμενοι από ιατρικά επιτελεία, ψυχολόγους, φυσικοθεραπευτές, διαιτητές 

και εθνικούς προπονητές με αναλογία περίπου 1 προπονητή ανά 3-4 αθλητές οι οποίοι προπονούνταν στις 

ειδικές αίθουσες την στιγμή που οι δικοί μας αθλητές προπονούνταν έξω στο προαύλιο πάνω στο τσιμέντο 

ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν.. 

Οι δε συνθήκες στα στάδια ήταν επίσης τραγικές γιατί βλέπαμε πως όλες οι εθνικές ομάδες 

φρόντιζαν να προμηθεύουν στους αθλητές τους πλήρη γεύματα την στιγμή που «εμείς» δεν παρείχαμε 

στους αθλητές μας ούτε καν ένα μπουκάλι νερό. Έχω αρκετές φορές αγοράσει υλικά και φτιάξει σάντουιτς 

για τους αθλητές μας μέσα στα στάδια γιατί δεν μπορούσα να βλέπω τα παιδιά να πεινάνε (ενώ πριν τους 

αγώνες έπρεπε να βρίσκονται σε άριστες συνθήκες) ενώ ταυτόχρονα έβλεπα γονείς από φιλότιμο να 

κουβαλούν δεκάδες μπουκαλάκια με νερό όχι μόνο για το παιδί τους αλλά για ολόκληρη την ομάδα μας. 

Από αυτούς που είχαν οριστεί ως επίσημοι συνοδοί των παιδιών δεν γινόταν καμία κίνηση και δεν 

υπήρχε καμία μέριμνα. Αντιθέτως πρώτοι περνάνε από τα τρόφιμα ή νερά που εμείς οι ίδιοι αγοράζαμε..  

Υπήρξα παρών σε αποστολές που ανήλικοι αθλητές ξεχάστηκαν στο ξενοδοχείο αφού δεν υπήρχε 

καν παρουσιολόγιο στο πούλμαν ενώ γνωρίζω από γονείς του συλλόγου μου πως υπήρξε αποστολή σε 

παγκόσμιο που ο εθνικός προπονητής (ένας για τριάντα περίπου αθλητές) έμενε σε ξενοδοχείο πολλών 

αστέρων (είχε πάρει τις θέσεις διαιτητή που δεν μπόρεσε τελικά να ταξιδέψει) και οι ανήλικοι αθλητές 

έμεναν μόνοι τους σε ξενοδοχείο χιλιόμετρα μακριά με παρουσία μόνο των γονιών του συλλόγου μας και 

μίας σωματειακής προπονήτριας!!! 

Κι όλα αυτά όχι μόνο σε άλλη χώρα αλλά σε άλλη ήπειρο! 

Δεν θα μακρηγορήσω περισσότερο σχετικά με τις συνθήκες, γιατί πραγματικά αυτά είναι μόνο 

κάποια βασικά από αυτά που βλέπαμε στις εθνικές αποστολές. 

Το όραμά μου δεν είναι μόνο η βελτίωση των συνθηκών των εθνικών αποστολών. Είναι γενικότερα 

η βελτίωση του τεχνικού κομματιού και του αγωνιστικού επιπέδου. Να αναφέρω συνοπτικά κάποια 

πράγματα που θα ήθελα να βελτιώσω: 



- Οι αθλητές της εθνικής ομάδας να έχουν έναν αξιοπρεπή χώρο προπόνησης και όχι έναν άθλιο 

παγωμένο και βρώμικο χώρο στον οποίο μόνο τραυματισμούς αποκομίζουν. 

-Να επανέλθουν οι Βαλκανικοί και οι Μεσογειακοί αγώνες οι οποίοι προσωπικά πιστεύω ότι 

προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στους Έλληνες αθλητές. 

α) Οι αθλητές μας από μικρά παιδιά μαθαίνουν να αγωνίζονται ενάντια στους πιο γερούς και 

δύσκολους αντιπάλους οπότε όταν πλέον φτάνουν στα Ευρωπαϊκά έχουν και την εμπειρία και την άνεση να 

αγωνιστούν ενάντια στους ισχυρούς αντιπάλους τους. 

Τα τελευταία χρόνια οι αθλητές μας από τα πανελλήνια πάνε κατευθείαν στα παγκόσμια και τα 

ευρωπαϊκά με μηδέν εμπειρία από αγώνες κάτι που τους κάνει στην πρώτη τους σημαντική εμπειρία να 

τρέμουν από ανασφάλεια και άγχος έναντι στους έμπειρους αθλητές των υπόλοιπων ομάδων. 

β) Στους Βαλκανικούς πάνε οι 3 πρώτοι, πράγμα που σημαίνει πως δίνονται περισσότερες ευκαιρίες, 

ενθαρρύνονται περισσότεροι αθλητές, αποκτούν κίνητρα και προσανατολίζονται από νωρίς στο αγωνιστικό 

κομμάτι πράγμα που ευνοεί πολύ τον αγωνιστικό αθλητισμό. 

Και σε μία ομάδα όσο πιο πολλοί ανεβαίνουν τόσο πιο πολλοί θα ενθαρρύνονται και έτσι θα 

ανεβαίνει το επίπεδο γενικότερα! 

γ) Αποκτούν γνωριμίες, δέχονται καλέσματα από προπονητές και αθλητές άλλων χωρών, διευρύνουν 

και ενισχύουν τον αγωνιστικό κύκλο τους. 

δ) Οι πιο ποιοτικοί αθλητές που βρίσκονται στα μετάλλια, γίνονται γνωστοί από τους διαιτητές και 

τους προπονητές των υπόλοιπων χωρών, κάτι που θα βοηθήσει την μετέπειτα πορεία τους στα ευρωπαϊκά 

και τα παγκόσμια πρωταθλήματα. 

ε) Εμπλουτίζουν με τις διακρίσεις από τους Βαλκανικούς τα βιογραφικά τους κάτι που ευνοεί την 

ύπαρξη και το ενδιαφέρον των δυσεύρετων για το άθλημά μας χορηγών. 

- Να διοργανώνονται αγωνιστικά event και Καράτε 1 υπό την αιγίδα της WKF κάτι που θα ανεβάσει 

το αγωνιστικό Καράτε και θα γνωρίσουν οι διεθνείς διαιτητές περισσότερους Έλληνες αθλητές. 

θα δωθεί η δυνατότητα σε περισσότερους Έλληνες αθλητές, να λάβουν μέρος σε τέτοια σημαντικά 

events. 

- Να μπορούν οι αθλητές να λαμβάνουν μέρος σε όποιο σημαντικό διεθνές τουρνουά κρίνουν ότι θα 

τους βοηθήσει στην εξέλιξή τους και όχι μόνο στις χώρες που υπήρχε μέχρι τώρα κατεύθυνση και έγκριση, 

πράγμα που τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε απογοήτευση πολλούς αθλητές μας γιατί στα τουρνουά 

που επιλέγονταν από τους αρμόδιους συχνά συνέβαινε να πληρώσουν τεράστια ποσά για να παίξουν τελικά 

οι Έλληνες μεταξύ τους. 

- Να μπορούν οι μεγαλύτεροι και πιο φτασμένοι Έλληνες αθλητές να συμμετέχουν σε προπονητικές 

ημερίδες στα οποία να μεταδίδουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στους μικρότερους αθλητές μας, τόσο 

στα κάτα όσο και στο κούμιτε και όχι να έχουν το μονοπώλιο κάποιοι κατευθυνόμενοι υποτιθέμενοι 

τεχνικοί που οι γνώσεις τους έχουν μείνει πολλά χρόνια πίσω. 

- Να υπάρξει promotion του αθλήματός μας και των αθλητών μας στα ΜΜΕ, και ένας πραγματικός 

Sport director που θα φροντίσει στην εύρεση χορηγών για τις εθνικές μας ομάδες. 

Αυτά συν οι καλύτερες συνθήκες για τις εθνικές ομάδες σε όλους τους τομείς που ανέφερα 

παραπάνω, είναι κάποια από τα πράγματα που θα φροντίσω να βελτιώσω αν με τιμήσετε με την ψήφο σας, 

με κατεύθυνση πάντα στους Πρωταθλητές μας. 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

Περικλής Κανέλλης 
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