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Με το lockdown στο μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού αθλητισμού να συνεχίζεται, οι
δεκαέξι (16) προπονητές της Α2 Κατηγορίας Ανδρών πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη με
την παρουσία και του Γενικού Γραμματέα του ΣΕΠΚ, Παρασκευά Μουρατίδη.

Μετά την ολοκλήρωσή της, οι δεκαέξι (16) προπονητές της Α2 Κατηγορίας Ανδρών
συνέταξαν την εξής επιστολή, η οποία κοινοποιείται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του
Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης.

Αναλυτικά:

"Με γνώμονα, τη ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουμε και μεταφράζεται σε παύση του
αθλητικού γίγνεσθαι, συνολικά για ένα διάστημα μεγαλύτερο των 10 μηνών,
προβληματισμένοι από την αβεβαιότητα και τα πολλαπλά αντιφατικά μηνύματα που
λαμβάνουμε σχετικά με το μέλλον, οι 16 Προπονητές Καλαθοσφαίρισης των ομάδων της Α2
Εθνικής Κατηγορίας, αποφασίσαμε σε μια τηλεδιάσκεψη να μοιραστούμε απόψεις και να
προτείνουμε λύσεις προς την αποκατάσταση της μπασκετικής κανονικότητας.

Στην πρωτοβουλία μας, ζητήσαμε και είχαμε την αρωγή του Σ.Ε.Π.Κ., αλλά παράλληλα θα
θέλαμε να σημειώσουμε πως η επιλογή του εύρους συμμετοχής είχε να κάνει μόνο με
λόγους συντονισμού και ευελιξίας.

Το να αναλύσουμε τη σημασία της άθλησης και του αθλητισμού σε οποιαδήποτε επίπεδο, (οι
ετικέτες ερασιτεχνικός και επαγγελματικός εκ των πραγμάτων είναι παρωχημένες) το
θεωρούμε εκ του περισσού και για λόγους οικονομίας χώρου δεν θα το πράξουμε.

Ούτε θα σταθούμε στις οικονομικές - βιοποριστικές συνέπειες της κατάστασης διότι,
αφενός έχουν αναδειχθεί επαρκώς από τον Σύνδεσμο μας και αφετέρου, αντιλαμβανόμαστε
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πως αρκετοί τομείς και επαγγελματικές ομάδες της Ελληνικής κοινωνίας, βιώνουν
αντίστοιχες δυσκολίες.

Πριν παραθέσουμε τις προτάσεις μας, θεωρούμε απαραίτητο να προβούμε σε κάποιες
διαπιστώσεις:

1. Το γεγονός πως παίζεται μπάσκετ σε ολόκληρη την Ευρώπη, τόσο στις υψηλές όσο και
στις χαμηλότερες κατηγορίες, πλην της Ελλάδας και της Ανδόρας, δεν μας τιμά ούτε ως
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε σαν ελληνικό μπάσκετ που κατά γενική ομολογία
κατέχει πολύ υψηλή θέση στον παγκόσμιο μπασκετικό χάρτη.

2. Το γεγονός ότι νεαροί καλαθοσφαιριστές (κατηγοριών Κ14, Κ16, Κ18, Κ20) για ένα τόσο
μεγάλο χρονικό διάστημα μένουν εκτός μπασκετικής δραστηριότητας έχει ήδη
καταστροφικές συνέπειες, τόσο για το μπασκετικό μέλλον των ίδιων, όσο και του ελληνικού
μπάσκετ.

3. Το γεγονός ότι το σύνολο των καλαθοσφαιριστών που αγωνίζονται στις χαμηλότερες
κατηγορίες, έχουν μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης ήδη, για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα
θα έχει το λιγότερο αρνητικές συνέπειες, όχι μόνο για τους ίδιους αλλά γενικότερα για το
επίπεδο του αθλήματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την υψηλότερη κατηγορία και τις
μικρές Εθνικές Ομάδες.

4. Το γεγονός ότι κατα την διάρκεια των 2.5 μηνών περίπου, 15 Αυγούστου έως 7 Νοεμβρίου
που υπήρξε αθλητική δραστηριότητα είχαμε ελάχιστο αριθμό κρουσμάτων σε ομάδες και
ακόμα και όταν βρέθηκαν κρούσματα δεν υπήρξε διασπορά, καταδεικνύει πως το σύνολο
των σωματείων μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια τόσο για αθλητές και προπονητές όσο
και για το ευρύτερο σύνολο στο οποίο αυτοί κινούνται.

5. Το γεγονός ότι με ειδικά πρωτόκολλα, λαμβάνει χώρα το πρωτάθλημα της Α1 Basketball
League, αλλά παράλληλα "άνοιξαν" τόσο η Α1 Μπάσκετ Γυναικών, όσο και Βόλεϋ,
Χάντμπολ, Πόλο, μας δείχνει το δρόμο που μπορούμε να κινηθούμε, έτσι ώστε με ασφάλεια
να υπάρξει επανεκκίνηση και στο μπάσκετ της Α2 αρχικώς, και μετέπειτα και των
υπολοίπων κατηγοριών, και κατά συνέπεια να υπάρξει ισονομία απέναντι σε όσο το δυνατόν
περισσότερους αθλητικούς τομείς.
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6. Το γεγονός πως ακόμα και σήμερα, εξ όσων μπορούμε να γνωρίζουμε, ούτε η ιατρική
κοινότητα μπορεί να πει μετά βεβαιότητας πότε η πανδημία θα λάβει οριστικό τέλος,
καθιστά ακόμα πιο ισχυρή και απαραίτητη την ανάγκη να βρεθεί μια λύση επανεκκίνησης
του αθλητισμού σε πλαίσια υγειονομικής ασφαλείας για όλους τους εμπλεκόμενους.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως, πως ορισμένες εμπλεκόμενες πλευρές στο μπασκετικό
γίγνεσθαι έχουν δεύτερες σκέψεις, οι οποίες πηγάζουν από τις αντίξοες οικονομικές
συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, κάτι που είναι κατανοητό και ανθρώπινο.

Δηλώνουμε έτοιμοι και προς αυτή την κατεύθυνση να επιδείξουμε πνεύμα συνεργασίας και
άπαξ και υπάρχει ειλικρινής διάθεση -όπως θέλουμε να πιστεύουμε- εξεύρεσης λύσης να
σταθούμε αρωγοί στην κοινή προσπάθεια που όλοι κάνουμε έτσι ώστε να λάβει χώρα η
επανέναρξη άμεσα.

Πρωτίστως θεωρούμε πως σε συνδυασμό με το άνοιγμα των σχολείων πρέπει άμεσα να
γίνει επανεκκίνηση των ακαδημιών με το ειδικό πρωτόκολλο που λειτούργησαν και από τον
περασμένο Ιούνιο.
Πιστεύουμε πως λόγοι ψυχικής υγείας (μεγίστης σημασίας όπως και οι ειδικοί
αναγνωρίζουν) επιβάλλουν την άθληση των παιδιών.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε την επανέναρξη σε πρώτο
στάδιο μόνο των προπονήσεων, με εβδομαδιαία "rapid test" (το κόστος των οποίων ως
γνωστόν έχουν αναλάβει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τόσο ο Π.Σ.Α.Κ., για τους
αθλητές, όσο και ο Σ.Ε.Π.Κ., για τους προπονητές), αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα
προς την κατεύθυνση επανεκκίνησης του μπάσκετ.

Παράλληλα η διεξαγωγή μόνο προπονήσεων σε πρώτη φάση (ένα γκρουπ 20 ατόμων
προφανώς και δεν αποτελεί εστία συνωστισμού όταν μάλιστα εφαρμόζεται και το
υγειονομικό πρωτόκολλο), μειώνει κατά πολύ την κινητικότητα, που όπως μας διεμήνυσαν
αποτελεί "αγκάθι" ως προς την θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής.

Για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα προετοιμασίας, που έτσι και αλλιώς χρειάζονται οι
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αθλητές, θεωρούμε πως οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν.

Παράλληλα σε αυτό το χρονικό διάστημα, οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούμε όλοι μαζί να
οργανώσουμε και το επόμενο βήμα.

Σχετικά με την ημερομηνία επανέναρξης του πρωταθλήματος, την διάρκεια και τον τρόπο
διεξαγωγής αυτού, αν και συζητήσαμε και ακούστηκαν εποικοδομητικές απόψεις, είναι
γνωστό πως αποτελεί αντικείμενο της διοργανώτριας αρχής της Ε.Ο.Κ. και μόνο αυτής και
κατά συνέπεια τα συμπεράσματα μας μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα θα έχουν, εάν μας
ζητηθούν.

Συνοψίζοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε την αναγκαιότητα την παρούσα χρονική στιγμή όλοι
οι εμπλεκόμενοι φορείς του μπάσκετ να βρεθούν ενωμένοι και να καταφέρουμε όχι τα
ελάχιστα, αλλά τα απαραίτητα και ικανά επίπεδα συνεννόησης και συντονισμένων
κινήσεων, που θα μας επιτρέψουν την επανεκκίνηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης.

Είναι αναγκαίο να συμβεί αυτό, όχι μόνο για λόγους πρακτικούς, αλλά ως έμπρακτη
συμβολή του καθένα από εμάς ως προς την επιβίωση του χώρου.

Σε αυτό το πνεύμα ζητάμε την συμπαράσταση των συναδέλφων της Α1 Ανδρών και
Γυναικών καθώς και των Ομοσπονδιακών Προπονητών των Εθνικών μας Ομάδων, όπως
είπαμε είναι μια ειδική κατάσταση και πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι.

Με εκτίμηση,

Οι Προπονητές:

Βετούλας Νικόλαος
Δελέγκος Κωνσταντίνος
Διαμαντάκος Ιωάννης
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Καλαμπόκης Ιωάννης
Κομποδιέτας Κωνσταντίνος
Κουλουριώτης Χαρίλαος
Κωνσταντινίδης Μάης
Λιόγας Δημήτριος
Μιχελάκος Μιχάλης
Μπλατσιώτης Χρήστος
Παπαδόπουλος Κυριάκος
Πενταζίδης Νικόλαος
Ρεμεντέλας Γιώργος
Σκαραφίγκας Γιώργος
Τσαλδάρης Δημήτρης
Χουχουλής Δημήτρης"
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