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Μεταξύ άλλων παρευρέθησαν ο πρώην Υπουργός Υγείας κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο
εκπρόσωπος της Κυβέρνησης βουλευτής Δράμας κ. Δαϊλάκης, από την πλευρά της
αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κ. Έξαρχος, ενώ εκπροσωπήθηκαν τόσο ο Συνασπισμός, όσο
και το ΚΚΕ.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παναγιώτης Γιαννάκης, στο σύντομο χαιρετισμό που
απηύθυνε, τόνισε, μεταξύ άλλων: «Να γεμίσουμε την Ευρώπη με Έλληνες προπονητές. Η
ευρωπαϊκή αγορά περιμένει τις καινούριες ιδέες. Πρέπει εμείς οι προπονητές να δούμε το
μέλλον μας σε όλη την Ευρώπη. Όπως και οι Έλληνες παίκτες που έγιναν οι καλύτεροι
πρεσβευτές του ελληνικού μπάσκετ. Το καλύτερο παράδειγμα είναι η πρώην
Γιουγκοσλαβία».

Ο «δράκος» μίλησε και με την ιδιότητα του ομοσπονδιακού προπονητή, αφού τιμήθηκε (την
απονομή την έκανε ο Φαίδωνας Ματθαίου) με αφορμή την κατάκτηση του ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος το περασμένο καλοκαίρι: «Ευχαριστώ όλους τους προπονητές που πήραν
απ’ το χέρι αυτά τα παιδιά (τους διεθνείς) και τους έκαναν παίκτες. Πρώτον για το
ταλέντο τους και δεύτερον για τον χαρακτήρα τους. Ευχαριστώ τους άμεσους συνεργάτες
μου. Εμείς, όμως, οι προπονητές, μπορούμε να δείξουμε έναν δρόμο, αλλά οι παίκτες τον
αναδεικνύουν και τον κάνουν σπουδαίο».

Ο Φαίδωνας Ματθαίου, από την πλευρά του, υπογράμμισε: «Εγώ πάντα πίστευα ότι η βάση
της προόδου του ελληνικού μπάσκετ ήταν οι Έλληνες προπονητές. Κάποιος υπουργός μου
είπε κάποτε ότι πρώτα είναι η Πολιτεία που κάνει τα γήπεδα. Λοιπόν, είναι και τα γήπεδα,
αλλά εν συνεχεία είναι οι Έλληνες προπονητές, οι οποίοι δυστυχώς δεν πήραν το μερίδιο
που δικαιούνται από τις επιτυχίες του ελληνικού μπάσκετ. Ελπίζω στο μέλλον αυτή η
αναγνώριση στον Έλληνα προπονητή να πάρει σάρκα και οστά και να του αποδοθεί το
μερίδιο το οποίο του αναλογεί».

Ο ΣΕΠΚ τίμησε την τεράστια προσφορά του Πύρου Δήμα στον ελληνικό αθλητισμό και την
απονομή έκανε ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης. Ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης τόνισε:
«Αισθάνομαι μεγάλη χαρά που είμαι μαζί σας. Αυτό το βραβείο έχει σημασία γιατί μου
δίνεται από ανθρώπους που έχουν προσφέρει πολλά στον ελληνικό αθλητισμό και ξέρω ότι
θα συνεχίσουν να προσφέρουν ακόμη. Το μπάσκετ για μένα είναι το νούμερο ένα, είναι ο
πρωτοπόρος και το πιο… καθαρό άθλημα από όλα».
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Ιδιαίτερα φορτίστηκε η ατμόσφαιρα όταν έγινε ειδική αναφορά στο έργο του εκλιπόντος
Κώστα Κερεστετζή… Η λέξη ΑΘΑΝΑΤΟΣ ακούστηκε δυνατά στην αίθουσα από τους
περισσότερους παρευρισκόμενους, ενώ ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο κ. Νεράτζης
απένειμαν στον γιο του Θόδωρο τιμητική πλακέτα, ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης.

Για την συμβολή τους στην τεράστια εθνική επιτυχία του καλοκαιριού τιμήθηκαν όλοι οι
παίκτες της εθνικής ομάδας, τους οποίους εκπροσώπησαν ο Νίκος Ζήσης, ο Γιάννης
Μπουρούσης και ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος.

Επίσης, τιμήθηκαν όλοι οι προπονητές που την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατάφεραν
να πάρουν πρωτάθλημα στις εθνικές και τοπικές κατηγορίες, καθώς επίσης και όσοι
πέτυχαν άνοδο της ομάδας τους.
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