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Η αυλαία στο Διεθνές Σεμινάριο "Θεσσαλονίκη 2014" άνοιξε το μεσημέρι της Παρασκεύης
με τον χαιρετισμό του Προέδρου του ΣΕΠΚ, Παναγιώτη Γιαννάκη, αλλά και αυτόν του
πρώην Υφυπουργού Αθλητισμού, Γιώργου Ορφανού.

Συγκεκριμένα ο Γιώργος Ορφανός τόνισε: "Βλέπω αρκετά οικεία πρόσωπα εδώ. Είμαι
χαρούμενος που ξεκίνησαν και πάλι οι Σχολές, γιατί έβαλα κι εγώ το λιθαράκι μου για να
αρχίσουν και πάλι, αν και ο Σύνδεσμος έβαλε από τη μεριά του τα περισσότερα λιθαράκια".
και συνέχισε λέγοντας: "Στόχος όλων μας είναι να συνεχίσει το μπάσκετ να βρίσκεται ψηλά.
Παράλληλα θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα του αθλητισμού, μέσα από τον οποίο έχουμε
μάθει να αγωνιζόμαστε, έχουμε μάθει να κερδίζουμε και να χάνουμε. Επειδή οι καιρό που
βρισκόμαστε είναι δύσκολοι, πρέπει να κάνουμε αυτό ακριβώς: να συνεχίσουμε να
αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις
".

Από τη μεριά του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, Παν
αγιώτης Γιαννάκης
, πρόσθεσε ότι "
κάθε σεμινάριιο είναι ότι καλύτερο για κάθε προπονητή. Μέσα από αυτά θα πάρουμε τους
τρόπους και τις ιδέες να πάρουμε ιδέες και να τις "διαβάσουμε". Τι σημαίνει αυτό; Να τις
ψάξουμε βήμα-βήμα. Δεν αρκεί απλά να τις ακούσουμε, πρέπει να τις εξετάσουμε, να τις
μελετήσουμε και να τις κάνουμε δικές μας. Έχουμε ανάγκη από την ανάδειξη αθλητών, αλλά
και στελεχών". Για να ολοκληρώσει λέγοντας: "οι συνάδελφοι που εργαζονται στο
εξωτερικό αποτελούν φάρο για όλους, διότι οι Έλληνες έχουν γίνει προπονητές όλου του
κόσμου
".

Το Σεμινάριο, στο οποίο έδωσαν το παρών πάνω από 400 προπονητές (μέλη του ΣΕΠΚ,
υποψήφιοι των Σχολών, ξένοι προπονητές) ξεκίνησε με την ομιλία του Αμερικάνου
προπονητή,
Κρις
Λάουερι
, ο οποίος μίλησε για το "χτίσιμο της άμυνας στο μισό γήπεδο". Η πρώτη ημέρα θα
ολοκληρωθεί με τις ομιλίες του
Ντίνο Γκόντιο
και του ομοσπονδιακού τεχνικού, Φωτη Κατσικάρη.
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"Τα κανάλια Novasports είναι χορηγοί επικοινωνίας του Διεθνούς Σεμιναρίου
Καλαθοσφαίρισης που οργανώνει ο ΣΕΠΚ -Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών
Καλαθοσφαίρισης".
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