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Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης,
Παναγιώτης Γιαννάκης, αφού καλωσόρισε τους προπονητές που κατέκλυσαν την αίθουσα
&quot;Αφροδίτη&quot; του ξενοδοχείου Intercontinental για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίττας απεύθυνε τον χαιρετισμό του, κάνοντας τον απολογισμό του 2008 και την
οριοθέτηση των στόχων του 2009. Κυριότερο σημεία της ομιλίας ήταν ο αγώνας για τη
δημιουργία της Σχολής Δ' Κατηγορίας για την κατάρτιση προπονητών για τα τμήματα
υποδομής κι η προσπάθεια ασφάλισης των προπονητών.
Αναλυτικά η ομιλία του προέδρου:
&quot;Οι προπονητές, όπως κι οι αθλητές, αλλά κι όσοι εμπλέκονται με τον αθλητισμό,
έχουν έναν στόχο: να γίνονται ολοένα και καλύτεροι. Αυτό το δόγμα πρεσβεύει κι ο ΣΕΠΚ
που προσπαθεί κάθε χρόνο που περνά να κάνει βήματα μπροστά. Πως μπορεί ένας
Σύνδεσμος να πετύχει κάτι τέτοιο; Αφενός με τη βελτίωση του επιπέδου των μελών του,
άρα μέσω του εκπαιδευτικού του έργου κι αφετέρου με την ισχυροποίηση της θεσμικής του
ιδιότητας, δηλαδή με τη συνδικαλιστική δραστηριότητα.

Επομένως μπορούμε να πούμε ότι το 2008 ήταν μια άκρως αποδοτική χρονιά για τον
Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης που ενήργησε προς αυτές τις δύο
κατευθύνσεις.

Το προηγούμενο έτος διοργανώσαμε πέντε τοπικά Σεμινάρια (σε Σύρο, Λευκάδα, Χανιά,
Ξάνθη και Σάμο), ενώ παράλληλα διοργανώθηκαν Δύο Διεθνή Σεμινάρια Νεαρών Παικτών
-στη Βέροια και στην Πάτρα- με τη συμμετοχή καταξιωμένων προπονητών όπως οι Σίτο
Αλόνσο, Λούκα Μπάνκι, Στιβ Σπένσερ, Κώστας Πετρόπουλος, Γιάννης Σφαιρόπουλος και
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Γιάννης Χριστόπουλος. Κορωνίδα των σεμιναρίων που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος μας μέσα
στο 2008 ήταν το Μεγάλο Διεθνές Σεμινάρια της Αθήνας, στο οποίο φιλοξενήθηκαν
σπουδαίοι προπονητές από την Ευρώπη, αλλά και το ΝΒΑ όπως ο Νέβεν Σπάχια, ο Οκτάι
Μαχμουτί, ο Έρικ Μάσελμαν κι ο Μάικ Ντάνλαπ.

Παράλληλα αυξήθηκε η ύλη του διμηνιαίου περιοδικού «Basketball Coach», ενώ η επίσημη
ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ έγινε ακόμη πλουσιότερη. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον 18.000
ξεχωριστοί υπολογιστές επισκέπτονται το site όπου παρέχονται νέα που αφορούν τους
προπονητές, τεχνικές αναλύσεις, χαρακτηριστικά βίντεο, πλήρες ασκησιολόγιο, καθώς και
η δυνατότητα παροχής προσωπικής ιστοσελίδας στα μέλη μας.
Επιπροσθέτως συνεχίστηκε το πρόγραμμα υποτροφιών, μέσω του οποίου δέκα μέλη μας
επισκέφτηκαν σπουδαία προπονητικά προγράμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι
αυτό των κολεγίων του Σεν Τζόζεφ, του Βιλανόβα, του ΝτεΠολ, του ΛαΣαλ και του Ντρέξελ,
αλλά και ομάδων του ΝΒΑ όπως οι Φιλαδέλφεια Σίξερς.
Ανάλογη ήταν κι η συνδικαλιστική δραστηριότητα του ΣΕΠΚ που έδωσε μάχη για το θέμα
του ελέγχου των ταυτοτήτων των προπονητών. Η ΚΕΔ και τα όργανα της δεν έχουν
ανταποκριθεί πλήρως ακόμη στις απαιτήσεις του κανονισμού. Σύμφωνα με μια τελευταία
ανακοίνωση της η ΚΕΔ ζήτησε την τήρηση των νόμων, οπότε εμείς ευελπιστούμε από το
νέος έτος να γίνεται εφαρμογή τους και σε αυτά το ζήτημα που «καίει» εμάς τους
προπονητές.
Ακόμη ο ΣΕΠΚ στάθηκε δίπλα στους προπονητές που είχαν διαμάχη με το σύλλογο τους
σε ότι αφορά την καταβολή των οικονομικών απαιτήσεων, ενώ παράλληλα έδειξε
εμπράκτως τη συμπαράσταση του στους προπονητές των Ακαδημιών, αφενός ανοίγοντας
ένα δίαυλο επικοινωνίας μαζί τους κι αφετέρου καλύπτοντας τα δικαστικά έξοδα όσων
επιθυμούν να κυνηγήσουν μέσω της νομικής οδού τα δεδουλευμένα, τα χρήματα που έχουν
συμφωνήσει και που οι ίδιοι φέρνουν στο σωματείο.

Προπονητής δεν είναι μόνο αυτός της Α1. Το αντίθετο! Υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία για
όσους συναδέλφους ασχολούνται με τις μικρές ηλικίες, εκεί όπου «ζυμώνονται» οι αυριανοί
παίκτες, προπονητές, παράγοντες και φίλαθλοι του μπάσκετ. Σε αυτά τα πλαίσια ο
Σύνδεσμος θα επιμείνει με ιδιαίτερο ζήλο στην πρόταση που έχει καταθέσει στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού και στην ΕΟΚ και αφορά την ίδρυση Σχολής Προπονητών Δ'
Κατηγορίας, από την οποία θα παράγονται καταρτισμένοι προπονητές για τα τμήματα
υποδομής.

Η διδασκαλία της καλαθοσφαίρισης πρέπει να γίνεται με τη σωστή μεθοδολογία και να
περιορίζεται στα όρια των μαθησιακών, αναπτυξιακών αλλά και ψυχαγωγικών αναγκών των

2/6

Ο χαιρετισμός του προέδρου
Wednesday, 07 January 2009 15:11

παιδιών. Οι ιδιαιτερότητες αυτές, οδηγούν στην ανάγκη στελέχωσης των προπονητικών
προγραμμάτων που απευθύνονται στο χώρο αυτό, με προπονητές ειδικών γνώσεων και
προδιαγραφών. Οι προπονητές πρέπει να είναι νέοι σε ηλικία, να γνωρίζουν τις
απαιτήσεις, αλλά και περιορισμούς του προγράμματος, τον τρόπο συμπεριφοράς και
διδασκαλίας στο επίπεδο αυτό και γενικά να μπορούν να συμβιώσουν και να καθοδηγήσουν
παιδιά προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας. Ακόμη πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από τον
«πειρασμό» της αγωνιστικής διάκρισης, αφού στις ηλικίες αυτές ο κύριος προπονητικός
στόχος είναι η «μύηση» στην καλαθοσφαίριση, η σωστή εκμάθηση των θεμελιωδών
τεχνικών και τακτικών της στοιχείων και όχι η δημιουργία ομάδων με στόχο τις
αγωνιστικές διακρίσεις. Το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Δ' Κατηγορίας πρέπει να είναι
σχετικά μικρής διάρκειας, αρκετής όμως για την κατάρτιση δόκιμων προπονητών με
συγκεκριμένες προτεραιότητες.

Ευελπιστούμε ότι με την ίδρυση της Σχολής αυτής θα δώσουμε τη δυνατότητα στα
σωματεία να στελεχώσουν τα τμήματα υποδομής με δόκιμους προπονητές, νέους στην
ηλικία και εξειδικευμένους στις απαιτήσεις του επιπέδου αυτού. Έτσι θα δοθεί μια λύση
στο φαινόμενο, που συχνά παρατηρείται, τα σωματεία να ενεργοποιούν εν ενεργεία ή
παλιούς τους παίκτες, χωρίς κάποιες προπονητικές γνώσεις, για την κάλυψη των
πιεστικών προπονητικών αναγκών στα πολυπληθή τμήματα υποδομών.

Το μπάσκετ αλλάζει μέρα με τη μέρα κι ο ΣΕΠΚ οφείλει να ακολουθεί τις εξελίξεις. Πλέον
στο άθλημα ο ρόλος του προπονητή είναι διαφορετικός, για αυτό θα πρέπει να δοθεί μια
μάχη για την κατοχύρωση και την εξασφάλιση του. Ήδη ο Σύνδεσμος μας έχει συστήσει μια
επιτροπή ώστε να εισηγηθεί στον ΕΣΑΚΕ τη θεσμοθέτηση της κατώτατης ετήσιας
αποζημίωσης των προπονητών της Α1.

Αυτός, ωστόσο, δεν είναι ο μοναδικός στόχος για τη νέα χρονιά. Πέρα από τη
διοργάνωση αρτιότερων τοπικών και διεθνών σεμιναρίων, επιδιώκουμε τη διεξαγωγή -για
πρώτη φορά- σε συνεργασία με τον ΠΣΑΚ, ενός σεμιναρίου προετοιμασίας νεαρών
αθλητών για τη συμμετοχή τους σε επαγγελματικά πρωταθλήματα. Σε αυτό οι παίκτες θα
μπαίνουν σε μια διαδικασία σωματικής, τεχνικής και κυρίως πνευματικής προπόνησης για
να μπορούν με επιτυχία να ανταποκριθούν στις δυσκολίες και την πίεση των υψηλότερων
επιπέδων του μπάσκετ.

Τέλος ο απώτερος στόχος του ΣΕΠΚ έχει να κάνει με ένα θέμα που είχε θιχθεί και στο
παρελθόν, χωρίς να τύχει τις απαραίτητης ανταπόκρισης από τους προπονητές. Πρόκειται
για το ενδεχόμενο σύναψης ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου για τα μέλη. Διαπιστώσαμε ότι
με πολύ μικρό ετήσιο κόστος σε σύγκριση με αυτό των ατομικών συμβολαίων, μπορεί κάθε
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μέλος μας να έχει μια αξιόλογη κάλυψη νοσηλείας, ανικανότητας και σύνταξης.

Η επιθυμία κι η διάθεση υπάρχει αλλά απαιτείται κι η ανταπόκριση σας για να γίνει η
σκέψη πραγματικότητα. Ο Σύνδεσμος αισθάνεται την ανάγκη να γίνεται κάθε χρόνο και
καλύτερος κι έτσι ξεκινώντας με τον πήχη τοποθετημένο ακόμη ψηλότερα, κάνει
παράλληλα την ευχή το 2009 να είναι ακόμη δημιουργικότερο.

Οι προπονητές, όπως κι οι αθλητές, αλλά κι όσοι εμπλέκονται με τον αθλητισμό, έχουν
έναν στόχο: να γίνονται ολοένα και καλύτεροι. Αυτό το δόγμα πρεσβεύει κι ο ΣΕΠΚ που
προσπαθεί κάθε χρόνο που περνά να κάνει βήματα μπροστά. Πως μπορεί ένας Σύνδεσμος
να πετύχει κάτι τέτοιο; Αφενός με τη βελτίωση του επιπέδου των μελών του, άρα μέσω
του εκπαιδευτικού του έργου κι αφετέρου με την ισχυροποίηση της θεσμικής του ιδιότητας,
δηλαδή με τη συνδικαλιστική δραστηριότητα.

Επομένως μπορούμε να πούμε ότι το 2008 ήταν μια άκρως αποδοτική χρονιά για τον
Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης που ενήργησε προς αυτές τις δύο
κατευθύνσεις.
Το προηγούμενο έτος διοργανώσαμε πέντε τοπικά Σεμινάρια (σε Σύρο, Λευκάδα, Χανιά,
Ξάνθη και Σάμο), ενώ παράλληλα διοργανώθηκαν Δύο Διεθνή Σεμινάρια Νεαρών Παικτών
-στη Βέροια και στην Πάτρα- με τη συμμετοχή καταξιωμένων προπονητών όπως οι Σίτο
Αλόνσο, Λούκα Μπάνκι, Στιβ Σπένσερ, Κώστας Πετρόπουλος, Γιάννης Σφαιρόπουλος και
Γιάννης Χριστόπουλος. Κορωνίδα των σεμιναρίων που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος μας μέσα
στο 2008 ήταν το Μεγάλο Διεθνές Σεμινάρια της Αθήνας, στο οποίο φιλοξενήθηκαν
σπουδαίοι προπονητές από την Ευρώπη, αλλά και το ΝΒΑ όπως ο Νέβεν Σπάχια, ο Οκτάι
Μαχμουτί, ο Έρικ Μάσελμαν κι ο Μάικ Ντάνλαπ.

Παράλληλα αυξήθηκε η ύλη του διμηνιαίου περιοδικού «Basketball Coach», ενώ η επίσημη
ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ έγινε ακόμη πλουσιότερη. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον 18.000
ξεχωριστοί υπολογιστές επισκέπτονται το site όπου παρέχονται νέα που αφορούν τους
προπονητές, τεχνικές αναλύσεις, χαρακτηριστικά βίντεο, πλήρες ασκησιολόγιο, καθώς και
η δυνατότητα παροχής προσωπικής ιστοσελίδας στα μέλη μας.
Επιπροσθέτως συνεχίστηκε το πρόγραμμα υποτροφιών, μέσω του οποίου δέκα μέλη μας
επισκέφτηκαν σπουδαία προπονητικά προγράμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι
αυτό των κολεγίων του Σεν Τζόζεφ, του Βιλανόβα, του ΝτεΠολ, του ΛαΣαλ και του Ντρέξελ,
αλλά και ομάδων του ΝΒΑ όπως οι Φιλαδέλφεια Σίξερς.
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Ανάλογη ήταν κι η συνδικαλιστική δραστηριότητα του ΣΕΠΚ που έδωσε μάχη για το θέμα
του ελέγχου των ταυτοτήτων των προπονητών. Η ΚΕΔ και τα όργανα της δεν έχουν
ανταποκριθεί πλήρως ακόμη στις απαιτήσεις του κανονισμού. Σύμφωνα με μια τελευταία
ανακοίνωση της η ΚΕΔ ζήτησε την τήρηση των νόμων, οπότε εμείς ευελπιστούμε από το
νέος έτος να γίνεται εφαρμογή τους και σε αυτά το ζήτημα που «καίει» εμάς τους
προπονητές.
Ακόμη ο ΣΕΠΚ στάθηκε δίπλα στους προπονητές που είχαν διαμάχη με το σύλλογο τους
σε ότι αφορά την καταβολή των οικονομικών απαιτήσεων, ενώ παράλληλα έδειξε
εμπράκτως τη συμπαράσταση του στους προπονητές των Ακαδημιών, αφενός ανοίγοντας
ένα δίαυλο επικοινωνίας μαζί τους κι αφετέρου καλύπτοντας τα δικαστικά έξοδα όσων
επιθυμούν να κυνηγήσουν μέσω της νομικής οδού τα δεδουλευμένα, τα χρήματα που έχουν
συμφωνήσει και που οι ίδιοι φέρνουν στο σωματείο.

Προπονητής δεν είναι μόνο αυτός της Α1. Το αντίθετο! Υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία για
όσους συναδέλφους ασχολούνται με τις μικρές ηλικίες, εκεί όπου «ζυμώνονται» οι αυριανοί
παίκτες, προπονητές, παράγοντες και φίλαθλοι του μπάσκετ. Σε αυτά τα πλαίσια ο
Σύνδεσμος θα επιμείνει με ιδιαίτερο ζήλο στην πρόταση που έχει καταθέσει στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού και στην ΕΟΚ και αφορά την ίδρυση Σχολής Προπονητών Δ'
Κατηγορίας, από την οποία θα παράγονται καταρτισμένοι προπονητές για τα τμήματα
υποδομής.

Η διδασκαλία της καλαθοσφαίρισης πρέπει να γίνεται με τη σωστή μεθοδολογία και να
περιορίζεται στα όρια των μαθησιακών, αναπτυξιακών αλλά και ψυχαγωγικών αναγκών των
παιδιών. Οι ιδιαιτερότητες αυτές, οδηγούν στην ανάγκη στελέχωσης των προπονητικών
προγραμμάτων που απευθύνονται στο χώρο αυτό, με προπονητές ειδικών γνώσεων και
προδιαγραφών. Οι προπονητές πρέπει να είναι νέοι σε ηλικία, να γνωρίζουν τις
απαιτήσεις, αλλά και περιορισμούς του προγράμματος, τον τρόπο συμπεριφοράς και
διδασκαλίας στο επίπεδο αυτό και γενικά να μπορούν να συμβιώσουν και να καθοδηγήσουν
παιδιά προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας. Ακόμη πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από τον
«πειρασμό» της αγωνιστικής διάκρισης, αφού στις ηλικίες αυτές ο κύριος προπονητικός
στόχος είναι η «μύηση» στην καλαθοσφαίριση, η σωστή εκμάθηση των θεμελιωδών
τεχνικών και τακτικών της στοιχείων και όχι η δημιουργία ομάδων με στόχο τις
αγωνιστικές διακρίσεις. Το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Δ' Κατηγορίας πρέπει να είναι
σχετικά μικρής διάρκειας, αρκετής όμως για την κατάρτιση δόκιμων προπονητών με
συγκεκριμένες προτεραιότητες.

Ευελπιστούμε ότι με την ίδρυση της Σχολής αυτής θα δώσουμε τη δυνατότητα στα
σωματεία να στελεχώσουν τα τμήματα υποδομής με δόκιμους προπονητές, νέους στην
ηλικία και εξειδικευμένους στις απαιτήσεις του επιπέδου αυτού. Έτσι θα δοθεί μια λύση

5/6

Ο χαιρετισμός του προέδρου
Wednesday, 07 January 2009 15:11

στο φαινόμενο, που συχνά παρατηρείται, τα σωματεία να ενεργοποιούν εν ενεργεία ή
παλιούς τους παίκτες, χωρίς κάποιες προπονητικές γνώσεις, για την κάλυψη των
πιεστικών προπονητικών αναγκών στα πολυπληθή τμήματα υποδομών.

Το μπάσκετ αλλάζει μέρα με τη μέρα κι ο ΣΕΠΚ οφείλει να ακολουθεί τις εξελίξεις. Πλέον
στο άθλημα ο ρόλος του προπονητή είναι διαφορετικός, για αυτό θα πρέπει να δοθεί μια
μάχη για την κατοχύρωση και την εξασφάλιση του. Ήδη ο Σύνδεσμος μας έχει συστήσει μια
επιτροπή ώστε να εισηγηθεί στον ΕΣΑΚΕ τη θεσμοθέτηση της κατώτατης ετήσιας
αποζημίωσης των προπονητών της Α1.

Αυτός, ωστόσο, δεν είναι ο μοναδικός στόχος για τη νέα χρονιά. Πέρα από τη
διοργάνωση αρτιότερων τοπικών και διεθνών σεμιναρίων, επιδιώκουμε τη διεξαγωγή -για
πρώτη φορά- σε συνεργασία με τον ΠΣΑΚ, ενός σεμιναρίου προετοιμασίας νεαρών
αθλητών για τη συμμετοχή τους σε επαγγελματικά πρωταθλήματα. Σε αυτό οι παίκτες θα
μπαίνουν σε μια διαδικασία σωματικής, τεχνικής και κυρίως πνευματικής προπόνησης για
να μπορούν με επιτυχία να ανταποκριθούν στις δυσκολίες και την πίεση των υψηλότερων
επιπέδων του μπάσκετ.

Τέλος ο απώτερος στόχος του ΣΕΠΚ έχει να κάνει με ένα θέμα που είχε θιχθεί και στο
παρελθόν, χωρίς να τύχει τις απαραίτητης ανταπόκρισης από τους προπονητές. Πρόκειται
για το ενδεχόμενο σύναψης ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου για τα μέλη. Διαπιστώσαμε ότι
με πολύ μικρό ετήσιο κόστος σε σύγκριση με αυτό των ατομικών συμβολαίων, μπορεί κάθε
μέλος μας να έχει μια αξιόλογη κάλυψη νοσηλείας, ανικανότητας και σύνταξης.

Η επιθυμία κι η διάθεση υπάρχει αλλά απαιτείται κι η ανταπόκριση σας για να γίνει η
σκέψη πραγματικότητα. Ο Σύνδεσμος αισθάνεται την ανάγκη να γίνεται κάθε χρόνο και
καλύτερος κι έτσι ξεκινώντας με τον πήχη τοποθετημένο ακόμη ψηλότερα, κάνει
παράλληλα την ευχή το 2009 να είναι ακόμη δημιουργικότερο&quot;.
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