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Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών
Καλαθοσφαίρισης τιμήθηκαν εξέχουσες προσωπικότητες του μπάσκετ για την προσφορά
τους στο άθλημα. Μεταξύ αυτών ήταν ο Γιάννης Παραγυιός, ο οποίος μίλησε στην
ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ (sepk.gr) για τα συναισθήματα του, ενώ αναφέρθηκε και στην μεγάλη
φιλανθρωπική δράση του Συνδέσμου Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ολυμπιακού, όπου
είναι Γενικός Γραμματέας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε
Για την βράβευση του από τον Σύνδεσμο στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

"Ήταν μία ιδιαίτερη στιγμή για εμένα, καθώς είναι ωραίο να σε τιμούν άνρωποι του χώρου
που ήμουν μαζί τους για 45 και 50 χρόνια. Ειδικά με τον Παναγιώτη Γιαννάκη που
συμμετείχε και στην βράβευση μου ξεκινήσαμε τα πρώτα μας μπασκετικά βήματα μαζί από
την Εθνική Παίδων. Όπως μπορεί να φανταστεί ο καθένας είναι μία στιγμή που μένει".

Για τον Σύνδεσμος Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ολυμπιακού και τη
δραστηριότητα του
"Ο στόχος που ιδρύθηκε αυτός Σύνδεσμος εξαρχής είχε ένα συγκεκριμένο μότο κι αυτό ήταν
να επιστρέψουμε στην κοινωνία την αγάπη που πήραμε όλα αυτά τα χρόνια από τον κόσμο.
Όλοι εξαρχής ήμασταν και παραμένουμε αφοσιωμένοι σε αυτό. Δεν κατεβαίνουμε να
παίξουμε σε κανένα πρωτάθλημα αλλά ό,τι κάνουμε είναι μόνο σε αγώνες φιλανθρωπικούς.
Προσπαθούμε να είμαστε εκεί για όποιον μας έχει ανάγκη γι αυτό και συχνά πάμε στην
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επαρχία, όπου επίσης ο κόσμος έρχεται και γεμίζει γήπεδα. Πάμε παντού με μοναδικό
γνώμονα να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη".

Για τον αθλητισμό και τον τρόπο που μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία
"Ο αθλητισμός δημιουργεί χαρακτήρες. Ζούμε σε μία εποχή φανατισμού, όμως οι βετεράνοι
όλων των ομάδων μπορούν να δώσουν και να δείξουν την καλή έννοια του αθλητισμού και να
γίνουν το παράδειγμα. Πολλές φορές στα γήπεδα βλέπω γονείς με τα παιδιά τους, τα
οποία δεν μας γνωρίζουν και δεν πρόλαβαν να μας δουν, όμως ακολουθούν τους γονείς τους
κι έτσι μαθαίνουν λίγη ιστορία. Όλοι όσοι είμαστε μέσα στον αθλητισμό και κατ' επέκταση
κι οι βετεράνοι πρέπει να δημιουργούμε κίνητρα στους νέους και να τους μαθαίνουμε να
αγαπάνε τον αθλητισμό χωρίς ακρότητες. Επίσης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να γινόμαστε
παράδειγμα ότι επιβάλλεται να κοιτάμε λίγο και να νοιαζόμαστε για τον συνάνθρωπο μας.
Ζούμε σε εποχές που ο ένας πρέπει να στηρίζει τον άλλον".

Για το επόμενο φιλανθρωπική δράση του Συνδέσμου
"Η επόμενη δράση μας είναι προγραμματισμένη για τις 16 Φεβρουαρίου στη Χίο, όμως
ακόμα έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Φιλοδοξούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα,
καθώς στόχος είναι να φέρουμε κοντά μας κι άλλους μεγάλους παίκτες της ομάδας που
στην παρούσα φάση βρίσκονται εκτός Ελλάδας".
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