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Πρόεδρος: Αθανάσιος Λίγγος
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μαυρονάσος
Γεν. Γραμματέας: Βασιλική Μαρούγκα

Αναπλ. Γραμματέας: Αθηνά Σακκά
Ταμίας: Γεώργιος Ντοβίνος

Γενικός Αρχηγός: Μιχαήλ Μάναλης
Γενικός Έφορος: Ευάγγελος Βογιατζής

 1ο Αναπληρωματικό Μέλος: Εμμανουήλ Μαΐλης
2ο Αναπληρωματικό Μέλος: Μαρία Χαβαριώτη

3ο Αναπληρωματικό Μέλος: Κωνσταντίνος Κανάκης

Μέλη Εξελεγκτικής επιτροπής: Αντώνιος Μπαλάφας
Δημήτριος Δασκαλάκης, Αντώνιος Μαρούγκας

Αναπλ. Μέλη Εξελεγκτ. Επιτρ.: Αλέξανδρος Φανενός, Αλέξιος Τζίμας

Νομική Σύμβουλος: Δήμητρα Κοκκινιώτη

Φοροτεχνικός Σύμβουλος: Αλέξανδρος Φανενός

Design / Web / Social Media: Σόνια Ανδριανού
 

Σημαντικοί «συμπαίκτες» μας αυτή τη χρονιά, ήταν οι κάτωθι επιστήμονες:
κ. Μπάλλας Ευστάθιος

κ. Βλαχόπουλος Δημήτριος
κ. Ζαχαρίου Στέργιος

κ. Παντελίδης Μελέτης
κ. Κριεκούκης Χρήστος

κ. Παπαστάμος Χρήστος
Ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη βοήθειά σας.

 Διοίκηση 2021/2023 #

OKE ART ITEM 2019

Η διαφορά μεταξύ του 
ποιος είσαι και του
ποιος θέλεις να γίνεις, 
είναι το τι κάνεις τώρα. 

Στέφανος Τσιτσιπάς. 

 Μην εγκαταλείπεις ποτέ. 
«If you quit once, then it will be a habit. 
Never quit.»

Michael Jordan  
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 Λίγα λόγια από τον Πρόεδρο ## Οι συμπαίκτες 

Σε σχέση με τους στόχους της διοίκησης για τη αγωνιστική χρονιά 2020 - 2021 είχαμε τα εξής:Ο φετινός μας MVP είναι:

Σταθερός υποστηρικτής ΠΡ.Ε.Π.Υ

  

SPONSORS

            
       ΠΡΕΒΥΖΗ ΕΛ. & ΣΙΑ ΕΕ

Στο αγωνιστικό επίπεδο, η χρονιά σημαδεύτηκε από 
το τεράστιο διάστημα απραξίας λόγω Covid-19 και 
θεωρήθηκε ως μη γενόμενη. Στο ελάχιστο διάστημα που 
είχαμε προπονητική δράση, καταφέραμε να αυξήσουμε 
τον αριθμό των αθλητών μας! Έτσι, η χρονιά κλείνει με 8 
τμήματα, συνολικά 105 ενεργούς αθλητές, με τους 70 από 
αυτούς να είναι στην ακαδημία μας. Αύξηση 20% σε σχέση 
με πέρσι.
Ο head coach μας, εκμεταλλευόμενος το αγωνιστικό 
κενό, είχε τον χρόνο, αλλά και την υποστήριξή μας, ώστε 
να ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό του στην εκπόνηση 
μακροχρόνιων Προγραμμάτων αθλητικής ανάπτυξης για το 
basketball, αλλά και να συμμετάσχει σε σειρά σεμιναρίων 
της Euroleague.

Στο διοικητικό επίπεδο, εκμεταλλευτήκαμε το αγωνιστικό 
κενό και συγκεντρώσαμε τις δυνάμεις μας στην θεσμική 
θωράκιση του συλλόγου μας. Είμασταν το πρώτο σωματείο 
καλαθοσφαίρισης της Δυτικής Αττικής που έλαβε την Ειδική 
Αθλητική Αναγνώριση από την Γ.Γ.Α. Η έγκαιρη και επιτυχής 
εγγραφή μας στο Μητρώο Σωματείων του Υφυπουργείου 
Αθλητισμού, μας έδωσε την δυνατότητα να επιχορηγηθούμε 
απευθείας από την Γ.Γ.Α. λόγω Covid-19. Kυρίως όμως 
μας έδωσε την δυνατότητα να προστατεύσουμε όλους του 
εργαζόμενους στο σύλλογό μας, θέτοντάς τους σε αναστολή, 
εξασφαλίζοντας έτσι το εισόδημά τους στην περίοδο της 
πανδημίας.

Πέραν της εξασφάλισης των εργαζομένων μας, η Ειδική 
Αθλητική Αναγνώριση, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή 
υπόθεση για το σύλλογο, τους αθλητές μας και τους γονείς 
που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Σύμφωνα με τον 
νέο αθλητικό νόμο, χωρίς την Ειδική Αναγνώριση, δεν θα 
είχαμε το δικαίωμα από 31/8/2021 να χρησιμοποιούμε τα 
δημόσια γήπεδα, δεν θα είχαμε το δικαίωμα να λαμβάνουμε 
επιχορηγήσεις από Δημόσιους φορείς, αλλά και χορηγίες 
από ιδιώτες. Είναι σαφές λοιπόν, ότι η ευθύνη μας ως 
διοίκηση απέναντι σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας 
μας ήταν πολύ μεγάλη ώστε να παραλείψουμε να είμαστε 
συνεπείς σε τέτοιο θέμα.

Στο επίπεδο του ΠΡ.Ε.Π.Υ. μας, είχαμε επίσης δύο πολύ 
σημαντικές εξελίξεις την χρονιά που μας πέρασε. Η 
πρώτη εξέλιξη χρονικά, ήταν η κατοχύρωση του σήματος 
και της ονομασίας ΠΡΕΠΥ στην γραμματεία σημάτων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το ΠΡ.Ε.Π.Υ. και ότι αυτό 
πρεσβεύει, αποτελεί πλέον επίσημο περιουσιακό στοιχείο 
του συλλόγου μας και αυτή την περίοδο πραγματοποιούμε 
το επόμενο  βήμα, που είναι η παροχή νομικής υπόστασης 
στην πρωτοβουλία μας. Η δεύτερη εξέλιξη χρονικά, υπήρξε 
η συνεργασία μας με τον Δήμο Ελευσίνας και η έρευνα 
που πραγματοποιήσαμε σε δείγμα παιδιών της πόλης μας 
που μας υποδείχθηκαν από τον Δήμο, στα πρότυπα του 
προγράμματος πρόληψης που εφαρμόζουμε.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε επίσης, ότι κατά την 
διάρκεια της πανδημίας, ο σύλλογος ανέπτυξε μια εξαιρετική 
συνεργασία – έκπληξη στο επίπεδο του basketball program, 
για την οποία θα πούμε πολλά την επόμενη αγωνιστική 
περίοδο. Ο σύλλογος μας είναι μη κερδοσκοπικός, που 
σημαίνει ότι το όποιο πλεόνασμα επενδύεται για τους 
σκοπούς του συλλόγου. Επενδύσαμε λοιπόν στην απόκτηση 
του κατάλληλου λογισμικού, το οποίο θα υποστηρίξει την 
πολυεπίπεδη ανάπτυξη των αθλητών μας, όπως σχεδιάζεται 
από τους προπονητές μας και την επιστημονική μας ομάδα.

Τέλος, δεν μπορεί να μην γίνει μνεία στην χορηγία που είχαμε 
φέτος από την εταιρεία Rexona. Σ΄ ένα τόσο δύσκολο και 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, είμαστε περήφανοι που μια 
πολυεθνική εταιρεία πρόσεξε την δουλειά μας, πίστεψε 
σ’ αυτήν και την επιβράβευσε συνδέοντας το όνομά της 
μαζί μας. Ήταν εξαιρετικά τιμητικό για εμάς και μας έδωσε 
δύναμη να δουλεύουμε ακόμη πιο σοβαρά.
 
Θα γίνουμε καλύτεροι.
 
Για την ομάδα
Θανάσης Λίγγος
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# Roasters 2020/2021

HEAD COACH
Μιχάλης Τρούλης

Προπονητής Β’ Ανδρικού:
Γιώργος Βελισσαράκος

Ανδρικό

Αντωνάρας Γιάννης
Αρβανίτης Δημήτρης

Δασκαλάκης Φανούρης
Δούκας Λεωνίδας

Δούκας Μίμης
Λιαδάκης Νίκος

Λινάρδος Μιχάλης
Μαξιλάρης Βασίλης

Μαρούγκας Θανάσης 
Μιχαλούτσος Γιώργος

Ορφανίδης Νίκος
Πατέλης Παναγιώτης

Πέππας Άγγελος
Στεφάνου Στεφάνος

Φέιζο Νάλντι
Φωτιάδης Νάσος 

Εφηβικό

Αγγελος Μαξιλάρης
Αποστολόπουλος Θοδωρής

Βελούδος Τάσος
Ζαχαρίου Κυριάκος
Κοντούλης Μιχαήλ

Λιάσκος Νίκος
Λουκίσσας Παναγιώτης
Μαρούγκας Θανάσης

Ορφανίδης Νίκος
Παναγιωτόπουλος Σίμος

Παιδικό

Γίγαντας Στράτος
Καλαμάτας Χρήστος

Κατσανέας Κωνσταντίνος
Κατσιφής Άγγελος
Λιάσκος Ιωάννης

Μαντζούκας Μιχάλης
Μαξιλάρης Βασίλης
Μπότσης Γιώργος

Παπουτσάκης Κων/νος
Πατεράκης Αναστάσης

Παυλίδης Γιώργος
Πόγκας Νάσος

Χαβαριώτης Γιάννης

Ευχαριστούμε το γυμναστήριο Oxygen Φάνης Τζίμας
για την παραχώρηση της αίθουσας με τα βάρη.
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COACH
Βαγγέλης Μουζουράκης

# Roasters 2020/2021 #okefamily

OKEMAN
η μασκότ μας!

Assistant Coach: Μίμης Δούκας 

Αποστολόπουλος Κων/νος
Βάτσης Θανάσης

Δουφέκας Θοδωρής
Ζορζώνης Φίλιππος

Καλλιαντάς Πασχάλης
Καραπαναγιώτης 

Αναστάσιος-Παναγιώτης
Καραπαναγιώτης Ιωάννης

Κολομόνδος Βασίλειος
Κουβέλης Νικόλας
Μελετίου Δημήτρης
Μενέγας Μιχάλης

Μπεκιάρης Νικόλαος
Ντούζγος Αθανάσιος

Παππάς Βασίλειος
Παππάς Κωνσταντίνος

Παππάς Χρήστος
Σούρμπος Πέτρος - Ανδρέας

Τσικαλουδάκης Χρήστος

Αγγέλου Δημήτρης
Αϊδίνης Χριστόφορος
Βιλλιώτης Σταμάτης
Γιαννάκης Γεώργιος

Καζαντζίδης Κωνσταντίνος
Κακοσαίος Βασίλης

Λιάκας Βασίλης
Λιάκας Γιώργος

Λούκος Χριστόφορος
Μαντζούκα Νεφέλη

Μιχόπουλος Ανδρέας
Πατάλας Ιωάννης
Σταύρου Ιωάννης

Σωτηρόπουλος Δημήτρης
Φιλιππής Θανάσης

Χριστοφής Παναγιώτης

Άγγελος Σινάνι
Αθανάσιος Κακοσαίος
Αλέξανδρος Σταυρίδης

Βαγγέλης Σαμαράς
Βασίλης Μαρκεσίνης

Βασίλης Μαρουσόπουλος
Γεώργιος Τσικαλουδάκης

Δημήτρης Ανδρέου
Έκτορας Γιαννακόπουλος
Ελευθερία Κολομόνδου

Ελευθέριος Αβαντόπουλος
Ηλίας Καλλιαντάς

Θανάσης Τριανταφυλλίδης
Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου

Ιωάννης Κόκλας
Κων/νος Αβαντόπουλος

Μελέτης Πνευματικός
Μπαλί Αρμάντο

Σπύρος Μουρατίδης
Σπύρος Παναγιωτόπουλος

Άγγελος Δολιανίτης
Αργύρης Μάριος

Βαθρακοκοίλης Δημήτρης
Γιαμάνης Κωνσταντίνος

Κόλλιας Οδυσσέας
Μαρουσόπουλος Γιώργος

Μιχαήλος Μιχάλης
Ντένις Φλορεντίν Σταν
Ορέστης Καρβούνης

Σταμούλης Ηλίας
Σταν Φαμπιαν Αντρέι

Τζίμας Ιωάννης
Τσάβαλος Αλέξανδρος

Φιλιππής Δημήτρης
Φρονιμάκης Εμμανουήλ
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Η χρονιά 2020 -2021 είχε μηδαμινή αγωνιστική δραστηριότητα και μεγάλο διάστημα αποχής ακόμη και 
από προπονήσεις. Μοιραία, η εφαρμογή του μακροχρόνιου προπονητικού μας προγράμματος έμεινε πίσω. 
Εάν είχαμε διαμορφώσει καλύτερα την κουλτούρα μας στο θέμα του κινήτρου που έχουμε για βελτίωση 
σαν άτομα, ίσως θα μπορούσαμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα, ακόμη και υπό τέτοιες συνθήκες 
και αυτό είναι ένα από τους μεγάλους μας προσεχείς στόχους.
 
Ωστόσο φέτος, μέσω του προγράμματος αθλητικής ανάπτυξης που αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε και της οργάνωσης 
που πλέον έχει αποκτήσει ο σύλλογός μας, καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε μια ενδιαφέρουσα συνεργασία με τον 
Δήμο Ελευσίνας. Τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας που έγινε σε πιλοτικό επίπεδο, ανέδειξαν με τον πιο εμφατικό 
τρόπο την σπουδαιότητα της επιλογής μας να επενδύσουμε και να υποστηρίξουμε ένα πρόγραμμα αθλητικής ανάπτυξης 
και να το προσφέρουμε δωρεάν στα παιδιά της ομάδας μας.
 
Τι είναι το πρόγραμμα αθλητικής ανάπτυξης που εφαρμόζουμε; Είναι το πάντρεμα της προληπτικής ιατρικής, της κλινικής 
ιατρικής της ορθοπαιδικής των παιδιών, της αθλητικής φυσιολογίας, της διατροφολογίας, της αθλητικής ψυχολογίας, με 
την προπονητική του μπάσκετ και την παράλληλη εκπαίδευση των γονιών στην υποστήριξη του προγράμματος. Γιατί να 
το κάνουμε όλο αυτό; Διότι η δημιουργία καλών παικτών προϋποθέτει καλούς αθλητές και η δημιουργία καλών αθλητών 
προϋποθέτει την υιοθέτηση της σχετικής κουλτούρας υγιεινού τρόπου ζωής και σκέψης. Η υιοθέτηση αυτού του τρόπου 
ζωής επιπλέον, δημιουργεί καλές πρακτικές και για τους υπόλοιπους τομείς της ζωής των παιδιών (μαθήματα, χόμπυ, 
εθελοντισμός) και φυσικά παραμένει δια βίου. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματός μας λοιπόν (που 
εφαρμόζεται σε παιδιά που έχουν επιλέξει να αθλούνται), έχουμε διαπιστώσει προβληματικούς τομείς σε πολλά επιμέρους 
θέματα που σχετίζονται με την σωστή ανάπτυξη.
 
Στο πιλοτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήσαμε με την συνεργασία του Δήμου Ελευσίνας, η πλειοψηφία των παιδιών που 
συμμετείχαν, δήλωσαν ότι δεν είχαν επιλέξει να αθλούνται συστηματικά και πολλά δεν έκαναν καθόλου κάποιου είδους 
άσκηση. Σε επίπεδο όχι αθλητών, αλλά δημόσιας υγείας λοιπόν, αυτό που καταγράφηκε από τα αποτελέσματα, ήταν μια 
τεράστια καμπάνα για τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά και την μελλοντική υγεία τους.
 
Ήταν μια τεράστια καμπάνα και για εμάς, διότι το σκεπτικό μας να επενδύσουμε σ’ ένα τέτοιο πρόγραμμα στην πόλη 
μας, με όλες τις κοινωνικές, πολιτικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητές της, επιβεβαιώθηκε. 
Δημιουργούμε το μακροχρόνιο πρόγραμμα αθλητικής ανάπτυξης, όχι μόνο για τα παιδιά του ΟΚΕ. Για τα παιδιά όλων 
των ομάδων, όλων των σπορ. Για τα παιδιά που θέλουν να αθλούνται πολύ ή που απλά πρέπει να ασκούνται. Για τους 
ερασιτέχνες, για τους βετεράνους και τους επαγγελματίες. Για τους ενήλικες με ή χωρίς προβλήματα υγείας. Για την υιοθέτηση 
καλών πρακτικών από όλους.

Ευχαριστούμε τον Δήμο Ελευσίνας που μας έδωσε αυτή την δυνατότητα και ελπίζουμε να αξιοποιηθούν περαιτέρω τα 
αποτελέσματα και οι προτάσεις μας.

# Long Term Athlete Development  Long Term Athlete Development #
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# Ειδική Αθλητική Αναγνώριση  ΠΡ.Ε.Π.Υ #

Ο OKE BC κάτοχος Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης με αριθμό ΞΦ94.
 
Η χρονιά 2020-2021 ήταν για το σύλλογό μας, όπως και όλο τον ελληνικό αθλητισμό, μια χρονιά συμμόρφωσης με 
τις επιταγές του νέου αθλητικού νόμου. Έτσι φέτος, τροποποιήσαμε το καταστατικό μας σύμφωνα με όσα ορίζει ο νέος 
αθλητικός νόμος, αλλά και η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Ισότιμη εκπροσώπηση, τους μη αποκλεισμούς 
και την χρηστή διοίκηση στον αθλητισμό. Στο καταστατικό μας, εντάσσουμε άμεσα ως αναπόσπαστο κομμάτι του,
τους εσωτερικούς κανονισμούς διοίκησης του συλλόγου μας.
 
Τι σημαίνει ότι είμαστε κάτοχοι της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης και μέλη του Μητρώου Σωματείων της Γ.Γ.Α.;
Σημαίνει ότι καταστατικά είμαστε σωστοί, ότι δημοσιεύουμε απολογισμούς και προϋπολογισμούς, ότι κάνουμε φορολογική 
δήλωση, ότι οι προπονητές μας είναι πιστοποιημένοι και ασφαλισμένοι, ότι επιχορηγούμαστε απευθείας από την Γ.Γ.Α. όποτε 
αυτό συμβαίνει, ότι εξασφαλίζουμε την μισθοδοσία του προσωπικού μας κατά την περίοδο της πανδημίας.
 
Γιατί αξίζει να κάνουμε αναφορά σε αυτή την διαδικασία;
Διότι το θέμα της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης είναι ιδιαίτερα σοβαρό και 
μπορούσε να επηρεάσει το μέλλον μας. Χωρίς αυτήν, σύμφωνα με τον νέο 
αθλητικό νόμο:

•	 Δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε δημόσιους αθλητικούς 
χώρους

•	 Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε χορηγούς ιδιωτικές εταιρείες
•	 Δεν θα μπορούσαμε να επιχορηγηθούμε από τον Δήμο, την Γ.Γ.Α. ή 

άλλο δημόσιο φορέα.
•	 Δεν θα μπορούσαμε (μετά από λίγο καιρό) να συμμετάσχουμε σε 

πρωταθλήματα
•	 Δεν θα μπορούσαμε ακόμη να έχουμε ακαδημία basketball μιας και οι 

γονείς δεν θα μας έβρισκαν στα πιστοποιημένα σωματεία.
 
Η επιλογή ήταν μονόδρομος. Άμεση συμμόρφωση με τον νόμο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας μας δεν θα μπορούσε κωλυσιεργήσει 
για ένα τόσο σοβαρό θέμα, δεν θα μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη τέτοιας 
παράβλεψης και ασυνέπειας απέναντι στους γονείς των παιδιών της ομάδας ή 
μπροστά σ΄ ένα ανεπιθύμητο συμβάν (πχ. τραυματισμός), δεν θα μπορούσε να 
καταστήσει την ομάδα όμηρο παρακλήσεων, συναλλαγών και διευκολύνσεων 
με επίσημους ή μη φορείς.
             Είναι διαφορετικό να είσαι ΟΚΕ.

ΠΡ.Ε.Π.Υ.  Νέο ξεκίνημα
 
Η πανδημία επέβαλλε χαμηλούς ρυθμούς και στο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής του συλλόγου μας 
φέτος. Ήταν μια άριστη ευκαιρία λοιπόν, να ανασυνταχθούμε, να σκεφτούμε τα πεπραγμένα και να 
σχεδιάσουμε την επόμενη ημέρα του ΠΡ.Ε.Π.Υ. μας. Και η επόμενη μέρα είναι η πρωτοβουλία  ΠΡ.Ε.Π.Υ να 
αποκτήσει νομική υπόσταση.

Η αρχή γι’ αυτό έγινε με την υπ. αριθμ.  ΕΞ3067/ 08-04-2021 απόφαση επί κατάθεσης σήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, η οποία αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του συλλόγου.
Θα ακολουθήσει σύντομα η δημιουργία ενός επίσημου φορέα ο οποίος θα διαχειρίζεται τις δράσεις του ΠΡ.Ε.Π.Υ.
 
Γιατί είναι σημαντικό να υπάρξει ένας φορέας διαχείρισης;
Παρόλο που το καταστατικό αλλά και οι ΚΑΔ του συλλόγου μας, καλύπτουν πλήρως τις δράσεις μας γύρω από το ΠΡ.Ε.Π.Υ.
η ύπαρξη ενός επίσημου φορέα με ξεχωριστή νομική υπόσταση, θα μας δώσει την δυνατότητα να επεκτείνουμε τις δράσεις 
μας, να μπούμε στην ατζέντα των μεγάλων ιδιωτικών φορέων χρηματοδότησης προγραμμάτων υγείας, να συμμετάσχουμε 
σε ευρωπαϊκά προγράμματα, να συμβληθούμε επισήμως με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, να δημιουργήσουμε 
θέσεις εργασίας και να φέρουμε το ΠΡ.Ε.Π.Υ. μας εκεί που έχουμε ονειρευτεί.
Ένα σύγχρονο κέντρο αθλητικής προληπτικής ιατρικής και υποστήριξης της ανάπτυξης αθλητών, που θα κάνει την Ελευσίνα 
περήφανη.
 
Και για το ΠΡ.Ε.Π.Υ. Είναι διαφορετικό να είσαι ΟΚΕ
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# Νέα γραφεία last but not least #

Μετά την περσινή ατυχή στιγμή με τα γραφεία της ομάδας μας 
είπαμε ότι πρέπει να πάμε πιο ψηλά.
 
Μισθώσαμε νέα γραφεία λοιπόν, 50μ. από την κεντρική πλατεία της Ελευσίνας,
στην οδό Ασκληπιού 5.
 
Γιατί ήταν σημαντικό να έχουμε γραφείο;
•	 Σηματοδοτούσε την αλλαγή νοοτροπίας μας στον τρόπο που εργαζόμαστε.
•	 Οι προπονητές μας εργάζονται τα πρωινά στο γραφείο τους.
•	 Η γραμματειακή υποστήριξη διεκπεραιώνει οργανωμένα τα θέματά μας.
•	 Τα προσωπικά δεδομένα των παικτών μας τηρούνται και φυλάσσονται όπως πρέπει.
•	 Η ομάδα υποδέχεται γονείς, παίκτες και καλεσμένους σε σωστό περιβάλλον.
•	 Το Δ.Σ. συνεδριάζει και εργάζεται με τον σωστό τρόπο.
•	 Διότι δίνουν υπόσταση στην «We Are Family» προσέγγισή μας.

Λήξη θητείας Διοικητικού Συμβουλίου
 
Στο τέλος Ιούνη 2021 έληξε η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 
του συλλόγου μας και στις 28 Ιούνη πραγματοποιήθηκε η Γενική 
Συνέλευση αρχαιρεσιών και αναδείχθηκε νέο ΔΣ με τριετή θητεία. 
Η γενική συνέλευση είχε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων 
μελών που είχε ποτέ ο σύλλογος. 40 μέλη!
 
Για πρώτη φορά στην ιστορία του επίσης, ο σύλλογος θα ακολουθήσει 
τριετές πλάνο ανάπτυξης και λειτουργίας, τα βασικά τμήματα του οποίου 
παρουσιάστηκαν στην ΓΣ. Αυτό, αποτελεί επιταγή τόσο του νέου αθλητικού 

νόμου, όσο και ορθή πρακτική χρηστής διοίκησης για την ομαλή λειτουργία ενός σύγχρονου σωματείου.
 
Για την τελευταία τριετία θα μπορούσαμε να κάνουμε εκτενή απολογισμό και να πούμε πολλές ευχαριστίες σε πρόσωπα και 
εταιρείες. Αυτήν την δουλειά όμως έχει γίνει μέσα από τα ετήσια Yearbooks τα οποία αποτελούν την ιστορία του συλλόγου 
και στο οικονομικό κομμάτι μέσα από τους ετήσιους απολογισμούς και προϋπολογισμούς που δημοσιεύονται στην σελίδα 
μελών μας.

Σαν επιστέγασμα όλων όμως, πρέπει να αναφέρουμε τρείς φράσεις που σηματοδότησαν την πορεία μας:
 We Are Family # Είναι διαφορετικό να είσαι ΟΚΕ # Κάθε ημέρα και λίγο καλύτεροι 
 
 

Λήξη αγωνιστικής περιόδου
Η λήξη της δύσκολης λόγω της πανδημίας αγωνιστικής χρονιάς, μας βρίσκει 

ευτυχώς όλους παρόντες, υγιείς και με κέφι για την συνέχεια.

Όπως κάθε χρόνο, αποχαιρετούμε τους μικρούς μας παίκτες με το Souvlaki Party μας. 
Λόγω όμως των ειδικών συνθηκών ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον Σεπτέμβρη, σε 
συνδυασμό με τον καλοκαιρινό διαγωνισμό (Read to Achieve).
Στη φώτο ο νικητής του περσινού διαγωνισμού, Γιώργος Παυλίδης.

Φέτος όμως, έχουμε και μια extra πρόκληση για μερικούς παίκτες μας:

Το 1ο Summer Camp της ομάδας μας είναι γεγονός!  ήρθε για να μείνει!

LAST
YEAR

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8:30-09:00 - ΑΦΙΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
9:00-10:30 - ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
10:30-11:00 - ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11:00-12:30 - ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
12:30-13:30 - ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ)
13:30-14:30 - 3ON3
14:30-15:00 - ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
9:00-10:30 – ΤΕΛΙΚΟΙ 3ON3
10:30-12:00 – ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
12:00-12:30 – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΟΚΕ BASKETBALL SUMMER CAMP 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ:_______________________________________________

HM.ΓΕΝ:_____/____/______

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ:____________________________________

E-MAIL: _________________________________________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:__________________________ΑΡΙΘΜΟΣ_______ΤΚ________

ΤΗΛ. ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ:__________________ΤΗΛ. ΑΝΑΓΚΗΣ__________________

Τ-SHIRT ΝΟ. (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΥΚΛΩΣΤΕ):  XS  S M L XL

#okebc #okecamp2021 #wearefamily

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
50 ευρώ/ο αθλητής 

ΠΑΡΟΧΕΣ
T-shirt

Αναμνηστικό δίπλωμα
Φαγητο, νερό και χυμός
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# 1st OKE Summer Basketball Camp 

05-10/07 & 12-17/07 στο γήπεδο Α. Δασκαλάκης.
 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο Summer Camp της ομάδας μας! Δύο εβδομάδες 
γεμάτες μπάσκετ, παιχνίδι, μάθηση, πρόοδο, χαρά, αλλά κυρίως ουσία.
Δύο εβδομάδες γεμάτες χαρούμενα πρόσωπα παιδιών και γονιών.
 
Ακολουθήσαμε κατά γράμμα τα υγειονομικά πρωτόκολλα (17 παίκτες + 1 προπονητής + 
2 βοηθοί εντός γηπέδου ανά εβδομάδα) και υπήρχε συνεχής παρουσία γιατρού σ’ όλη 
την διάρκεια του camp. 

•	 Σκοπός μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου τα παιδιά θα 
αισθανθούν την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για ν’ αναπτύξουν νέες δεξιότητες 
συνδυάζοντας παιχνίδι και διασκέδαση.

•	 Σκοπός μας ήταν να δώσουμε τα απαιτούμενα ερεθίσματα ώστε τα παιδιά να συνεχίσουν το καλοκαίρι τους με μια 
μπάλα στο χέρι.

•	 Σκοπός μας, τέλος, ήταν να δημιουργήσουμε ερεθίσματα ωρίμανσης στην συμπεριφορά, στην σκέψη και στην 
νοοτροπία σε μεγαλύτερα παιδιά. 

Τα παιδιά (και οι προπονητές) κατά την διάρκεια των δύο αυτών εβδομάδων του Ιουλίου ίδρωσαν πολύ!

Για τα νερά, τους χυμούς και τα σνακ, στα διαλείμματα τους όλο αυτό το δεκαήμερο, φρόντισαν φίλοι της ομάδας μας από 
την Ελευσίνα.

Coach Μιχάλης Τρούλης. Είμαστε τυχεροί που ένας expert ηγείται της εκπαιδευτικης και προπονητικής διαδικασίας και της 
προσπάθειας του συλλόγου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμος Ελευσίνας - Municipality of Elefsina για την δωρεάν παραχώρηση του σταδίου Α. 
Δασκαλάκης, κίνηση που κατέστησε οικονομικά εφικτή όλη την διοργάνωση.

Την ευθύνη και τον συντονισμό όλης της οργάνωσης την έκανε ο Γενικός Αρχηγός Μιχάλης Μάναλης.

Γιώργο, Φανούρη, Παναγιώτη, Σταμάτη, Άννα σας ευχαριστούμε θερμά για την βοήθειά σας. 
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 proudly  sponsored

#thankyou

# Παροχή βοηθείας στους πυροπληκτους

Τετάρτη 11/08 & Πέμπτη 12/08 στα γραφεία του συλλόγου μας.
 
Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Δήμος Ελευσίνας - Municipality of Elefsina για την παροχή βοήθειας στους 
πυρόπληκτους του Αυγούστου 2021 μέσω της συγκέντρωσης υλικών, παραδώσαμε στην κοινωνική υπηρεσία του 
Δήμου:
 

•	 4 παλέτες με νερά

•	 35 σακούλες με τρόφιμα

•	 5 κιβώτια κονσέρβες

•	 1 κιβώτιο φάρμακα

•	 5 κιβώτια χαρτικά

με την ελπίδα να προσφέρουν λίγη έστω ανακούφιση, στους συνανθρώπους μας που έχουν αυτές τις στιγμές, ανάγκη.

Ευχαριστούμε όλους τους φίλους της ομάδας για την συγκινητική βοήθειά τους εντός Δεκαπενταύγουστου
και την «We Are Family” νοοτροπία!



Make the difference with OKE

#be_our_sponsor #be_our_member
#be_part_of_the_okefamily

Αθλητικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

www.okebc.gr
#wearefamily #okebc #togetherasone


