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Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,  
Αγαπητοί Σύνεδροι,  
Αγαπητοί Συνάδελφοι,  
Φίλες και Φίλοι, 
 

Ανοίγοντας τι εργασίες του Συνεδρίου μας, θα ήθελα να σας 
καλωσορίσω στην Καλαμάτα και να σας ευχαριστήσω και εγώ από την 
πλευρά μου για την παρουσία και την συμμετοχή σας στις εργασίες του 
16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Ενώσεων & Τοπικών Επιτροπών της 
Ε.Ο.Κ. 

Ένα Συνέδριο ιδιαίτερα σημαντικό, αφού η διοργάνωσή του 
αποτελεί, αφενός μεν  μια από τις κορυφαίες εκδηλώσεις του Ελληνικού 
Μπάσκετ, και αφετέρου σ’ αυτό καταγράφεται ο απολογισμός διοικητικός 
και αγωνιστικός της περιόδου  που κλείνει σήμερα, γίνεται δε ο 
σχεδιασμός για την ανάπτυξη και το μέλλον του Αθλήματός μας.  

Θεωρώ ότι το Συνέδριό μας, μέσα από το πρόγραμμα Ανάπτυξης 
που πραγματεύεται ιδιαίτερα, έχει τη δυνατότητα και τη δυναμική να 
καθιερωθεί σαν μια από τις αυθεντικότερες  εκφράσεις του αθλητικού 
κινήματος της πατρίδας μας, μέσα δε από τη δική σας προσπάθεια και 
αγάπη για το άθλημά μας, πιστοποιείται η ανάπτυξη του Μπάσκετ σε όλο 
τον Ελλαδικό Χώρο.  

Τα θέματά μας είναι ιδιαίτερα επίκαιρα, αφού πραγματεύονται το 
σήμερα με αναδρομή στο χθες, το σήμερα με δράσεις για το μέλλον και 
φυσικά αναλύσεις για τον τρόπο δουλειάς, του Ελληνικού Μπάσκετ, τόσο 
διοικητικά όσο και τεχνικά. 
 Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι ένας ζωντανός 
Οργανισμός, μια ζωντανή έκφραση της αθλητικής κοινωνίας μας. Γι’ αυτό 
και έχουμε την δυνατότητα, να το ανανεώνουμε, να το εμπλουτίζουμε 
αλλά και να το προσαρμόζουμε στις ανάγκες κάθε περιοχής. 
 Στόχος αλλά και προορισμός όλης αυτής της παραγωγικής 
διαδικασίας, είναι η στελέχωση, τόσο των Εθνικών μας ομάδων, 
υποδομής, όσο και της ανάδειξης αθλητών, που θα ενισχύσουν τους 
μοναδικούς φορείς προώθησης της αθλητικής ιδέας, τα αθλητικά μας 
σωματεία.  
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 Ξεκινώντας το μήνα Σεπτέμβριο, υλοποιείται ένα ιδιαίτερα σφιχτό 
πρόγραμμα προπονήσεων και αγώνων. Κάθε Ένωση από το Σεπτέμβριο 
έως και το Δεκέμβριο, διοργανώνει τους εσωτερικούς της αγώνες, μεταξύ 
πόλεων ή διαμερισμάτων. 
 Είναι η μορφή, ο τρόπος, αν θέλετε, μαζικοποίησης και διάδοσης 
του αθλήματος, εμπλουτισμένος με αρκετά τεχνικά στοιχεία. 
 Στο χρονικό αυτό διάστημα, διεξάγονται εκτός των αγώνων, 
προπονήσεις, αλλά και ειδικά προπονητικά CAMPS, υπό την αιγίδα των 
Περιφερειακών και Ομοσπονδιακών προπονητών. 
 Οι αγώνες αυτοί, όχι μόνο πέτυχαν το στόχο τους, αλλά έδωσαν ένα 
ξεχωριστό χρώμα στο πρόγραμμά μας. 85 Τοπικοί Προπονητές και 20 
Περιφερειακοί, μπορούμε να πούμε ότι δημιουργούν ένα πυρήνα, που 
μας έδωσε τη δυνατότητα να καταγράψουμε, να εντάξουμε και να 
ξεπεράσουμε τον αρχικό μας στόχο. 
 Τον μήνα Ιανουάριο, συγκροτείται η μικτή ομάδα της κάθε Ένωσης, 
και υλοποιείται η β΄ φάση του προγράμματος, με τους αγώνες μεταξύ των 
Ενώσεων, οι οποίοι έχουν καταληκτική ημερομηνία το τέλος Απριλίου. 
 Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές χωρίζονται γεωγραφικά σε 4 
ομίλους. Οι πρώτοι κάθε ομίλου, συμμετέχουν στο FINAL-FOUR & ALL 
STAR GAME, που διεξάγεται το μήνα Μάιο και αποτελεί τη γιορτή αλλά 
και το κλείσιμο της αγωνιστικής περιόδου. 
 Στα κορίτσια έχουμε ένα διαφορετικό σχεδιασμό που και αυτός 
ξεκινά το μήνα Σεπτέμβριο, με προπονητικά CAMPS και συγκρότηση της 
μικτής ομάδας της κάθε Ένωσης. 
 Με τους αγώνες μεταξύ των Ενώσεων και το FINAL-FOUR & το ALL 
STAR GAME και εδώ ολοκληρώνεται το αγωνιστικό μας πρόγραμμα το 
μήνα Μάιο. 
 Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ, ότι η μικτή ομάδα κάθε Ένωσης, σε 
αγόρια και κορίτσια, έχει τη δυνατότητα και πρέπει να συμμετάσχει αφού 
ξεπεραστούν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες κάθε περιοχής, εκτός 
συναγωνισμού, σε ένα επίσημο πρωτάθλημα της περιοχής της.    
 Όλος αυτός ο σχεδιασμός αποβλέπει στο να δώσει πολλές 
αγωνιστικές εμπειρίες στους νέους ταλαντούχους αθλητές κάθε περιοχής, 
αυτό δηλαδή που όλοι έχουμε διαπιστώσει ότι λείπει από τους αθλητές 
μας, ιδιαίτερα της περιφέρειας. 
 Κορυφαίες όμως εκδηλώσεις του Αναπτυξιακού Προγράμματος, 
ήταν και παραμένουν τα Τουρνουά Χριστουγέννων Παίδων & Κορασίδων, 
που διεξάγονται και αποτελούν πλέον θεσμό για μεν τους παίδες στη 
Καλαμάτα, για δε τις κορασίδες στο Μεσολόγγι, όσο και το διεθνές και 
ενταγμένο πλέον στο  καλεντάρι της FIBA EUROPE, προπονητικό CAMP 
του Κολινδρού.  
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 Το Αναπτυξιακό πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια όπως γνωρίζετε 
έχει ανανεωθεί ριζικά και έχει σαφή πλέον κατεύθυνση στην  ανάδειξη 
ταλαντούχων αθλητών που θα πλαισιώσουν τα Κλιμάκια των Εθνικών 
μας ομάδων. 
 Η διαμόρφωση όμως των νέων ευρωπαϊκών δεδομένων (νέος 
τρόπος διεξαγωγής των Πανευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων) επέβαλαν το 
σχεδιασμό ενός νέου προγράμματος, το οποίο θα στοχεύει, στην 
ανίχνευση και επιλογή παιδιών, με ιδιαίτερες ικανότητες, παιδιών που 
πληρούν τις προϋποθέσεις υψηλού αγωνιστικού αθλητισμού λόγω των 
σωματικών, βιολογικών, κινητικών και διανοητικών ικανοτήτων τους, με 
τελικό στόχο την σταδιακή προσαρμογή και ένταξή τους στα κλιμάκια των 
Ενώσεων και στη συνέχεια στα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα. 

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τις ανάγκες της εποχής και το 
σημερινό τρόπο ζωής, δημιουργήθηκε σε όλους μας η ανάγκη για 
περισσότερη και ποιοτικότερη δουλειά στη βάση, αλλά και στροφή της 
παραγωγικής διαδικασίας σε ακόμη μικρότερες ηλικίες.  

 Με δεδομένη επίσης την διαπίστωση όλων μας, ότι παρά τις 
κορυφαίες επιτυχίες της Εθνικής μας ομάδας την τελευταία διετία, δεν 
είναι ικανοποιητική η προσέλευση νέων παιδιών,  παρατηρούμε ότι,  

1ον ελάχιστα σωματεία δουλεύουν στις υποδομές . 
 2ον όλο και λιγότερα ταλέντα αναδεικνύονται, ενώ ο συναγωνισμός 

είναι μικρότερος και το επίπεδο πλην ελαχίστων εξαιρέσεων χαμηλό, 
 3ον με μια απλή και μόνο παρατήρηση, μπορούμε να 

διαπιστώσουμε την ανυπαρξία συνολικού προπονητικού στόχου, αλλά 
και μια ασάφεια που επικρατεί, γύρω από την στρατηγική  και τακτική του 
αθλήματος, με αποτέλεσμα να αναπαράγονται προπονητικές λογικές που 
καμιά σχέση δεν έχουν με τις ηλικίες ανάπτυξης. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., έκανε δεκτή 
την εισήγησή μας, και με μια απόφαση τομή ενέταξε την λειτουργία 83 
κλιμακίων ανάπτυξης παμπαίδων & παγκορασίδων, στο πρόγραμμα 
Ανάπτυξης. 

Τα προπονητικά κέντρα ορίστηκαν μετά από συνεννόηση με τους 
υπευθύνους Ανάπτυξης των Ενώσεων & Τοπικών Επιτροπών και 
αφορούν αγόρια και κορίτσια που έχουν γεννηθεί το 1996. 
 
<< Τουρνουά 3 με 3 >> 
 
 Με το σύνθημα ΄΄όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μπάσκετ΄΄ 
συνεχίστηκαν οι διοργανώσεις του Τουρνουά 3 με 3, μέσα από εξαιρετικά 
μεγάλη συμμετοχή μικρών αγοριών και κοριτσιών. 
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 Ομάδες από τα σχολεία, τη συνοικία, τη γειτονιά, για την παρέα και 
την χαρά του παιχνιδιού, αθρόα συμμετείχαν στην γιορτή αυτή του 
Μπάσκετ, που με την συνεργασία των Ενώσεων αλλά και την σημαντική 
βοήθεια των Δήμων, οργάνωσε και φέτος η Ελληνική Ομοσπονδία 
Καλαθοσφαίρισης. 
 Τριάντα έξι (36) διοργανώσεις με την συμμετοχή 19.200 παιδιών, μας 
δίνουν την δυνατότητα να ισχυριστούμε ότι, το άθλημά μας, το ΜΠΑΣΚΕΤ, 
έχει ριζώσει στην ψυχή και την καρδιά του Έλληνα.   
 Μέσα απ΄ αυτή την πλατιά μαζική συμμετοχή των παιδιών στα 
Τουρνουά <<3 με 3>> σε όλη την Ελλάδα , μπορούμε να περάσουμε το 
πνεύμα του αθλητισμού και ταυτόχρονα να φέρουμε τα παιδιά αυτά στο 
δικό μας άθλημα. 
 
 
 Αγαπητοί Φίλοι, πιστεύουμε ότι το αγωνιστικό πλάνο του 
Προγράμματος Ανάπτυξης, όπως διαμορφώθηκε με ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ – ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΛΕΩΝ 
Ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ – ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ – ΤΑ 
FINAL FPUR & ALL STAR GAMES – ΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ CAMPS & ΤΑ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, μας δίνουν τη δυνατότητα να ελέγξουμε 
πλήρως τη παραγωγική διαδικασία τόσο στα αγόρια, όσο και στα 
κορίτσια και μαζί με όλους τους φορείς του αθλήματος, να 
δημιουργήσουμε το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. 
 Όπως όλοι γνωρίσετε την ευθύνη υλοποίησης όλου αυτού του 
ιδιαίτερα σημαντικού σχεδιασμού έχει η Επιτροπή Ανάπτυξης, η οποία 
πιστεύουμε ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να 
λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
 Η στελέχωση της, με έναν εκπρόσωπο από κάθε Ένωση, 
δημιούργησε αρκετές δυσκολίες, αφού όπως αποδείχτηκε δεν είχε τη 
δυνατότητα να λειτουργήσει σε ολομέλεια πάνω από δύο φορές την 
αγωνιστική περίοδο.  
 Πιστεύουμε  ότι μια πενταμελής επιτροπή με δύο μέλη από το 
βορρά, δύο από το Νότο και τον εκάστοτε επικεφαλής, θα είναι ιδιαίτερα 
λειτουργική. 
 Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια, 
και σε μεγάλο ποσοστό επιτεύχθηκε η επίσκεψη στις περισσότερες 
Ενώσεις, προκειμένου με την παρουσία μας, να στηρίξουμε το άθλημά 
μας, αλλά και να δώσουμε λύσεις σε τυχόν προβλήματα ή ιδιαιτερότητες 
της περιοχής. 
 Οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές, με πολλές επισκέψεις στην 
περιφέρεια, ήταν κοντά στην πλειονότητα των Ενώσεων & Τοπικών 
Επιτροπών, και έδωσαν το στίγμα, τον τρόπο δουλειάς, τη φιλοσοφία αν 
θέλετε της Ε.Ο.Κ. 
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 Η δημιουργία του ενιαίου προπονητικού οδηγού, τόσο στα αγόρια 
και τα κορίτσια, όσο και αυτού για την λειτουργία των κλιμακίων 
ανάπτυξης παμπαίδων – παγκορασίδων, μας δίνουν την εικόνα μιας 
δυνατής προπονητικής ομάδας, που έχει επικεφαλής υπεύθύνους 
Ανάπτυξης, τους κ.κ. Κώστα Πολίτη στα αγόρια & Κώστα Μίσσα στα 
κορίτσια και η οποία φυσικά μας δίνει τις καλύτερες των προϋποθέσεων 
για το μέλλον . 
 Από το βήμα αυτό, θέλω  να τονίσω για άλλη μια φορά, ότι :  θεωρώ 
υποχρέωση τόσο δική μου, όσο και όλων μας εδώ σήμερα, την 
υλοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης. Είναι μια απόφαση του Δ.Σ. 
της Ε.Ο.Κ., χρηματοδοτείται από αυτό σχεδόν στο ακέραιο και το 
σπουδαιότερο και ουσιαστικότερο κράτησε και κρατά σε πλήρη 
δραστηριότητα τις Ενώσεις & Τ.Ε., ιδιαίτερα της Περιφέρειας. 
 Να κάνω ξεχωριστή μνεία για την βοήθεια που παρέχουν στο 
πρόγραμμα Ανάπτυξης, οι Τοπικοί Φορείς Αυτοδιοίκησης, αφού 
βαδίζοντας για δυόμισι και πλέον δεκαετίες, χέρι - χέρι έχουμε αναδείξει 
το Μπάσκετ, ως το κορυφαίο Άθλημα στην Πατρίδα μας. 
 Να ευχαριστήσω όλους τους Συνεργάτες στο πρόγραμμα 
Ανάπτυξης, όλους εσάς που το υλοποιήσατε με το καλύτερο δυνατό 
τρόπο, τους προπονητές, Ομοσπονδιακούς, Περιφερικούς & Τοπικούς, 
αφού ο καθένας με την δική του συνδρομή και προσφορά βοήθησε στην 
ολοκλήρωσή  του. 
 Αγαπητοί Φίλοι & Συνεργάτες, η ιστορική διαδρομή του Αθλήματός 
μας, αλλά και επιτυχημένη πορεία του προγράμματος Ανάπτυξης όλα 
αυτά τα χρόνια,  μας δημιούργησε την υποχρέωση να μην εφησυχάζουμε. 
  Το όραμα δημιουργεί νέους στόχους, η υλοποίηση των οποίων 
πιστεύω ακράδαντα είναι δική μας άμεση φροντίδα. 
 
 
 
 
             Ι. ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ 
 
    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ο.Κ.         
 

 
   
 

   
  

 


