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Κατόπιν καθημερινών συζητήσεων και επαφών με τα μέλη του, ο Σύνδεσμος Ελλήνων
Προπονητών Καλαθοσφαίρισης κατέθεσε σειρά αιτημάτων στην Ελληνική Ομοσπονδία
Καλαθοσφαίρισης, ζητώντας την επιστροφή στα γήπεδα, με την τήρηση και διασφάλιση του
προβλεπόμενου υγειονομικού πρωτοκόλλου. Ο ΣΕΠΚ στηρίζει τα μέλη του και ευελπιστεί
πως σύντομα οι αγωνίες όλων θα εισακουστούν προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος σε
αθλητικούς χώρους.

Η σχετική επιστολή προς την ΕΟΚ:

"Αγαπητοί κύριοι,

παρακολουθούμε με έκδηλη αγωνία, σχεδόν τρεις (3) μήνες τώρα, από τότε που
απαγορεύθηκαν οι προπονήσεις του αγαπημένου μας αθλήματος, κάποιες μεμονωμένες
προσπάθειες (σοβαρές και προς τη σωστή κατεύθυνση το διευκρινίζουμε) για την
επανεκκίνηση του αθλήματος, που όλοι υπηρετούμε.

Όλες αυτές οι προσπάθειες, που επαναλαμβάνουμε μας βρίσκουν σύμφωνους, αφενός
εκφράζουν τον εκάστοτε φορέα που τις κατέβαλε (ΣΕΠΚ, ΠΣΑΚ, προπονητές Α2, σύλλογοι,
ατομικές τοποθετήσεις), αφετέρου τα αιτήματά τους δεν υλοποιήθηκαν, διότι δεν
προέρχονται από τον θεσμικά υπεύθυνο να τις υποβάλλει, δηλαδή την ΕΟΚ, προς τον
επίσης θεσμικά αρμόδιο να τις προωθήσει, δηλαδή το Υφυπουργείο Αθλητισμού και τη ΓΓΑ,
στην μοναδική υπεύθυνη να πάρει τις τελικές αποφάσεις, την Ελληνική Κυβέρνηση.

Επομένως, όλες οι συγκινητικές -τολμούμε να πούμε- προσπάθειες να επιστρέψουμε στα
γήπεδα δεν είχαν αντίκρισμα, γιατί θεωρούμε ότι δεν προχώρησαν με τον προβλεπόμενο
τρόπο, μέσω της Ομοσπονδίας.
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Κατόπιν πολύωρων καθημερινών επαφών και συζητήσεων με εκπροσώπους όλων των
φορέων, θέλουμε να υποβάλλουμε τις εξής προτάσεις - αιτήματα:

1) Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαιρίσεως (Ε.Ο.Κ.) να υποβάλει προς το Υφυπουργείο
Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επίσημο αίτημα επανέναρξης των
προπονήσεων μπάσκετ, για όλες τις βαθμίδες, με υγειονομικό πρωτόκολλο που θα μας
υποδειχθεί από τους υπεύθυνους λοιμωξιολόγους και το οποίο θα δεσμευόμεθα όλοι ότι θα
τηρήσουμε αυστηρά.

Το αίτημα να συνυπογράψουν οι: ΣΕΠΚ (εκπροσωπώντας όλους τους προπονητές της
Ελλάδας), ΠΣΑΚ (εκπροσωπώντας με ειδική εξουσιοδότηση όλους τους μπασκετμπολίστες
και όχι μόνο τους
επαγγελματίες), ΕΣΑΚΕ (για να τονισθεί η ενότητα συλλήβδην όλων των βαθμίδων του
ελληνικού μπάσκετ), ΟΔΚΕ (εκπροσωπώντας όλους τους διαιτητές της Ελλάδας), όλοι οι
Σύνδεσμοι Κριτών Καλαθοσφαίρισης της Ελλάδος.

Εντός αυτού, να τονίζεται ρητά ότι υποστηρίζεται και απ' όλους τους -χιλιάδεςεμπλεκομένους, που δεν έχουν θεσμικά αντίστοιχα όργανα για να υπογράψουν, όπως οι
ιατροί των ομάδων και των αγώνων, οι γυμναστές, οι φυσικοθεραπευτές, οι φροντιστές και
οι εργαζόμενοι σε συλλόγους, και όλοι όσοι ακόμη βιοπορίζονται από τον χώρο του μπάσκετ
και ζουν τις οικογένειές τους από αυτό.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για τους γονείς, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία
ενδιαφερόμενοι για την υγεία των παιδιών τους (σωματική και ψυχική) υποβάλλουν
καθημερινά χιλιάδες αιτήματα σε σωματεία και προπονητές για την εύρεση λύσης και την
επιστροφή των παιδιών στα γήπεδα και στους χώρους άθλησης -σε μια περίοδο ειδικά που
επετράπη το άνοιγμα των σχολείων και η επιστροφή των μαθητών σε αυτά.

2) Στην απευκταία περίπτωση που η Πολιτεία δια των οργάνων της δεν επιτρέψει την
επιστροφή στα γήπεδα για υγειονομικούς λόγους, να ζητηθεί στο ίδιο έγγραφο να
συμπεριληφθούν οι άνθρωποι του μπάσκετ, που πλήττονται βάναυσα από την αποχή, στις
νομοθετημένες αποζημιώσεις, ώστε να πάρουν μια μικρή οικονομική ανάσα, όπως συμβαίνει
με όλους τους πολίτες αυτής της χώρας, που είδαν την πανδημία να περιορίζει αισθητά την
επαγγελματική τους δραστηριότητα και κατ' επέκταση το εισόδημά τους.
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3) Γνωρίζουμε ότι τα μέλη της Επιτροπής Πρωταθλήματος της ΕΟΚ έχουν επεξεργαστεί
αρκετά σενάρια για την συνέχιση των πρωταθλημάτων, ανάλογα με την ημερομηνία
επιστροφής στα γήπεδα, όπως αυτή θα αποφασιστεί από την Πολιτεία. Αιτούμαστε και
παρακαλούμε ταυτόχρονα να ανακοινωθεί από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων ότι θα
συνεχιστούν τα Πρωταθλήματα, ακόμη κι αν η επιστροφή πραγματοποιηθεί την Άνοιξη. Το
σενάριο, που έχετε ήδη επεξεργαστεί, με την πραγματοποίηση επαναληπτικών αγώνων, σε
όσους έχουν ήδη γίνει, και ακολούθως μονά παιχνίδια σε ουδέτερες έδρες είναι σχετικά
δίκαιο και απολύτως εφικτό, που είναι και το μείζον στην περίπτωσή μας.

Μην επιτρέψετε σε κάποιους ελάχιστους να εκμεταλλευτούν αυτή την μοναδικά αρνητική
συγκυρία για ιδιοτελείς σκοπούς. Προστατέψτε μας!

Το Ελληνικό Μπάσκετ, που επί πολλά χρόνια αποτελείτε τον θεματοφύλακά του, βρίσκεται
στην χειρότερη καμπή της ιστορίας του, λόγω της πανδημίας και οι μόνοι που θεσμικά
μπορείτε να δώσετε την μάχη της επιβίωσης του είστε εσείς, οι νόμιμα εκλεγμένοι
εκπρόσωποι του.

Ευελπιστούμε στην προώθηση των σχετικών αιτημάτων μας, με την ελπίδα να σώσουμε ό,τι
περισσότερο γίνεται. Ενωμένοι και ταγμένοι σ' αυτό που αγαπάμε σχεδόν σε όλη μας τη
ζωή. Στο μπάσκετ...

Με σεβασμό και αγωνία!

*Τα ονόματα όλων, όσοι συναινούν στο παρόν, είναι στην διάθεση παντός ενδιαφερομένου,
καθώς λόγω του εξαιρετικά μεγάλου πλήθους δεν επισυνάπτονται".
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