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There are no translations available.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης χαιρετίζει την απόφαση που πήραν η
ΕΟΚ και ο ΕΣΑΚΕ για την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλους τους αγώνες των εθνικών
πρωταθλημάτων. Ο ΣΕΠΚ είχε ζητήσει εγγράφως από τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου από την
Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης να πράξει κάτι τέτοιο, γνωρίζοντας την
ευαισθησία της σε τέτοια θέματα.

Ο Γιάννης Κωσταλάς υπήρξε μια σπουδαία μορφή του ελληνισμού στις ΗΠΑ, ένας
άνθρωπος που είχε τεράστια προσφορά προς τους ανθρώπους του μπάσκετ και προς την
ομογένεια της Νέας Υόρκης, οπότε θεωρούσαμε εκ προοιμίου δέον να τιμηθεί η μνήμη του,
με κάθε τρόπο.

Η επιστολή προς την ΕΟΚ:

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΕΟΚ, κ. Ευάγγελο Λιόλιο

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Ο πρόεδρος του ΣΕΠΚ Παναγιώτης Γιαννάκης και τα μέλη του Δ.Σ. έχοντας λάβει γνώση
του θανάτου του Γιάννη Κωσταλά και αναγνωρίζοντας την προσφορά του προς τους
ανθρώπους του μπάσκετ και προς την ομογένεια της Νέας Υόρκης (Manhattan) όπου
διέμενε, θα θέλαμε να τιμήσουμε τη μνήμη αυτής της σπουδαίας μορφής του ελληνισμού
στη Νέα Υόρκη και λάτρη του μπάσκετ, εισηγούμενοι προς εσάς τα ακόλουθα:

- Προ της έναρξης των επίσημων αγώνων των πρωταθλημάτων να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή
στη μνήμη του
- Να διοργανωθεί τουρνουά μπάσκετ επ' ονόματί του υπό της αιγίδα της Ομοσπονδίας και
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με την αρωγή του ΣΕΠΚ και όσων αθλητικών φορέων θα ήθελαν να συμμετάσχουν

Οι ανωτέρω προτάσεις μας θεωρούμε πως είναι ένα ελάχιστο δείγμα τιμής στη μνήμη ενός
ανθρώπου που προσέφερε απλόχερα στο συνάνθρωπό του όποτε του δινόταν η ευκαιρία,
αγαπούσε ειλικρινά και ανιδιοτελώς το μπάσκετ και ήταν η μεγαλύτερη ευχαρίστησή του να
υποδέχεται και να συναντά φίλους από την πατρίδα και ανθρώπους του μπάσκετ, δίνοντάς
τους όχι μόνο το χαμόγελό του αλλά και τη φιλοξενία και τα αυθόρμητα εγκάρδια
συναισθήματά του.

Γνωρίζοντας την ευαισθησία της Ομοσπονδίας μας σε τέτοια θέματα, παρακαλούμε για τις
δικές σας ενέργειες

Μετά τιμής

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτης Γιαννάκης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παρασκευάς Μουρατίδης
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