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Η αντίστροφη μέτρηση για το All Star Game που θα γίνει φέτος στη Θεσσαλονίκη και στο
"Nick Galis Hall" έχει αρχίσει με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης για
ακόμα μία φορά να στέκεται αρωγός. Στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ φιλοξενήθηκε
συνέντευξη του Προέδρου του ΣΕΠΚ, Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στον
συμβολισμό της επιστροφής της διοργάνωσης στη Θεσσαλονίκη την χρονιά που το μπάσκετ
συμπληρώνει 100 χρόνια στην Ελλάδα, ενώ παρουσιάστηκε βέβαιος για την μαζική
συμμετοχή του κόσμου.

Αναλυτικά το δημοσίευμα του ΕΣΑΚΕ αναφέρει
Δύο εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή του φετινού EKO All Star Game '19 το
επαγγελματικό μπάσκετ ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή που θα φιλοξενηθεί στη
Θεσσαλονίκη και το Nick Galis Hall το διήμερο 9-10 Φεβρουαρίου.

Ένας από τους ανθρώπους που ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει μια τέτοια γιορτή για το
μπάσκετ, είναι και ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο πρόεδρος του ΣΕΠΚ έχει πάρει μέρος στο
παρελθόν τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, με τελευταία πέρυσι στην Πάτρα όταν
βρέθηκε στον πάγκο των Ελλήνων και στέλνει μέσω του www.esake.gr το δικό του μήνυμα
για το All Star Game '19.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών για μία ακόμα χρονιά στέκεται αρωγός στη
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διοργάνωση, ενώ στο περιθώριο του All Star Game '19 θα διοργανώσει Σεμινάριο
προπονητικής στην Πάτρα.

- Μετά από 22 χρόνια το All Star Game επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και
συνδυάζεται με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τους πρώτους αγώνες
μπάσκετ που έγιναν στην Ελλάδα. Πόσο σημαντικός είναι αυτός ο συμβολισμός;
«Ο συμβολισμός είναι μεγάλος και είναι σημαντικός. Σε μία χρονιά ορόσημο η γιορτή του
μπάσκετ επιστρέφει στην πόλη που είναι συνυφασμένη με το αγαπημένο μας άθλημα. Η
Θεσσαλονίκη αποτελεί "Μητρόπολη" του μπάσκετ και είναι μεγάλη υπόθεση ότι το All Star
Game θα γίνει στην πόλη που έγιναν το 1919 οι πρώτοι αγώνες επί ελληνικού εδάφους
αλλά και εδώ που το 1921 ιδρύθηκε η Χριστιανική Αδελφότητα των Νέων Θεσσαλονίκης,
που «καλλιέργησε» το μπάσκετ στην Ελλάδα».

- Περιμένετε ο κόσμος της πόλης να αγκαλιάσει τη φετινή διοργάνωση;
«Έχοντας ζήσει ως παίκτης και ως προπονητής την Θεσσαλονίκη ξέρω καλά ότι ο κόσμος
δεν χάνει ευκαιρία να βρίσκεται κοντά στο αγαπημένο του άθλημα ακόμα κι όταν τα
πράγματα δεν πάνε καλά για την αγαπημένη του ομάδα. Οι Θεσσαλονικείς ξέρουν να
εκτιμούν το καλό μπάσκετ και είμαι βέβαιος ότι δεν θα χάσουν την ευκαιρία να γεμίσουν το
Nick Galis Hall και να διασκεδάσουν με τους καλύτερους παίκτες και προπονητές του
πρωταθλήματος μας».

- Πέρυσι στην Πάτρα η διοργάνωση κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένη. Τι περιμένετε να
δείτε φέτος;
«Όπως σε κάθε All Star Game έτσι και σε αυτό περιμένω να δω παίκτες έτοιμους να
διασκεδάσουν και να προσφέρουν άπλετο θέαμα, προπονητές χαλαρούς διατεθειμένους να
"θυσιάσουν" τη νίκη για χάρη του υψηλού σκορ και φυσικά οικογένειες και παιδιά με
χαμόγελα να απολαμβάνουν το μπάσκετ και να γεμίζουν με χαρούμενες εικόνες από μία
γιορτή που θα τους συντροφεύει για όλο το χρόνο».

- Εκτός από τους παίκτες βλέπουμε και τους ίδιους τους προπονητές να
απολαμβάνουν αυτά τα παιχνίδια. Πως βιώνουν οι ίδιοι τη συμμετοχή τους;
«Οτιδήποτε γίνεται και βοηθάει το αγαπημένο μας άθλημα στην προβολή του, οι
προπονητές είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή. Για όλους τους συμμετέχοντες και φυσικά
για τους προπονητές είναι μεγάλη χαρά η συμμετοχή τους σε ένα All Star Game γιατί
αφήνουν για λίγες στιγμές αποφορτίζονται από τη μεγάλη πίεση που καλούνται καθημερινά
να διαχειριστούν. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι ο Σύνδεσμος στο πλαίσιο της
επιμορφωτικής του δράσης, θα διοργανώσει το Σάββατο Σεμινάριο προπονητικής στο
γήπεδο της ΧΑΝΘ».
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- Πιο είναι το μήνυμα θέλετε να στείλετε στον κόσμο;
«Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης αγαπάει βαθιά το μπάσκετ κι αυτό το γνωρίζουν όλοι. Καλώ
όλους τους λάτρεις και μη του αθλήματος να έρθουν στο γήπεδο, να περάσουν καλά, να
ευχαριστηθούν το θέαμα και να δουν γιατί το μπάσκετ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
στην αθλητική καθημερινότητα του Έλληνα. Είναι μία γιορτή κι ελπίζω όλοι να το
διασκεδάσουν και να το δουν ως μία όμορφη ευκαιρία να ξεφύγουν από τα προβλήματα της
καθημερινότητας».
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