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Ένας εκ των ομιλητών του Διεθνούς Σεμιναρίου "Αθήνα 2015" που διοργανώνει ο Σύνδεσμος
Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, ο Τζώρτζης Δικαιουλάκος, μίλησε στο Sepk.gr για
τη σημασία της επιμόρφωσης, τον αμυντικογενή χαρακτήρα των Ελλήνων προπονητών,
αλλά και το επίπεδο τους, που βρίσκεται κατά τη γνώμη του στο ψηλότερο σκαλί της
Ευρώπης.

Ο Τζώρτζης Δικαιουλάκος δουλεύει επί σειρά ετών στο εξωτερικό και μπορεί να μιλήσει
από πρώτο χέρι για τη θέση που έχουν οι Έλληνες προπονητές στον ευρωπαϊκό χάρτι.
Παράλληλα θα έχει την ευκαιρία να μεταδώσει αυτές τις εμπειρίες και τις εικόνες του στα
πλαίσια του Σεμιναρίου, στο οποίο θα μιλήσει για το "χτίσιμο της ομαδικής άμυνας", ένα
θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

"Η μόρφωση δεν πρέπει να σταματάει ποτέ, ανεξάρτητα των προβλημάτων και των
συνθηκών, όπως αυτές οι δύσκολες στιγμές για τη χώρα μας. Είναι το μοναδικό εφόδιο και
όπλο για την πορεία ενός ανθρώπου, είτε στο μπάσκετ, είτε γενικότερα στην κοινωνία"
ήταν τα πρώτα λόγια του ομοσπονδιακού προπονητή.

Ο ίδιος, άλλωστε, έχει αποκομίσει πολλά από τα Σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει. "Μου
έχουν μείνει όλα! Έχω πάει σχεδόν σε όλα που έχει διοργανώσει στην Ελλάδα ο ΣΕΠΚ, ενώ
έχω ταξιδέψει και στο εξωτερικό ακόμη και στην Αμερική, με τη βοήθεια του Συνδέσμου.
Δεν μπορώ να πω ότι έχω αντιγράψει όλα όσα έχω δει, αλλά και η παραμικρή ιδέα μπορεί
να γεννήσει άλλες μεγαλύτερες. Και αυτό μου έχει μείνει. Πρόκειται για μια εσωτερική
αναζήτηση την οποία περιμένω πως και πως κάθε καλοκαίρι. Ανυπομονώ για το πότε θα
έρθει το Σεμινάριο για να μιλήσω με προπονητές, να ικανοποιήσω τη δίψα για το
καινούργιο" τόνισε σχετικά.

Αναφερόμενος στο δικό του θέμα υπογράμμισε ότι "είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ
τους Έλληνες προπονητές, οι οποίο μάλιστα έχουν αναπτύξει και μια σχετική σχολή. Η
τακτική και η ομαδική άμυνα είναι σήματα κατατεθέν και είναι στοιχεία για τα οποία μας
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θαυμάζουν στο εξωτερικό. Από τη δική μου πλευρά, θα προσπαθήσω να κάνω ένα βήμα
παραπάνω. Ελπίζω να φανούν οι ιδέες μου χρήσιμες στους προπονητές. Γνωρίζω πολύ
καλά ότι οι περισσότεροι Έλληνες προπονηγτές είναι αμυντικογενείς και θα βρουν το θέμα
ενδιαφέρον".

Η ομιλία του δεν αφορά μόνο τους προπονητές που ασχολούνται με το γυναικείο μπάσκετ.
Το αντίθετο μάλιστα όπως δηλώνει: "Δεν υπάρχουν διαφορές στην προπονητική
προσέγγιση. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες ανάλογα με την ηλικία, το φύλλο, ή την κατηγορία,
αλλά το μπάσκετ είναι ένα. Οι περισσότερες ασκήσεις εξάλλου και η συνολική φιλοσοφία
είναι επηρεασμένη από ομάδες του ΝΒΑ και της Euroleague".

Ολοκληρώνοντας αναφέρθηκε και στο επίπεδο των Ελλήνων προπονητών, αλλά και την
άποψη των Ευρωπαίων: "Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα οι Έλληνες έχουμε
ξεπεράσει τη φήμη των Σέρβων, η οποία χτίζεται εδώ και δεκαετίες. Το κατακτήσαμε σε
πολύ σύντομο διάστημα. Όλοι όσοι βγήκαμε στο εξωτερικό αναδείξαμε τον Έλληνα
προπονητή, όχι μόνο σε ότι αφορά τις γνώσεις ή τα αποτελέσματα που είναι βασικά, αλλά
ακόμη για την αντίληψη περί σεβασμού των παικτών, της ομάδας και της χώρας που μας
φιλοξενεί. Άπαντες έχουν την καλύτερη γνώμη για τους Έλληνες προπονητές".

Στο Διεθνές Σεμινάριο θα μιλήσουν ακόμη ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, ο Μάικ Λονγκαμπάρντι,
ο Βαγγέλης Αγγέλου και ο Γιώργος Βαβέτσης.
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