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| teamwork makes the dream work |

| Διοίκηση |
"Πρωταθλητής δεν γίνεσαι
όταν κερδίζεις μια διοργάνωση.
Πρωταθλητής γίνεσαι τις ώρες,
τις εβδομάδες, τους μήνες
και τα χρόνια που ξοδεύεις
προετοιμάζοντας
τον εαυτό σου γι’ αυτό".

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανάσιος Λίγγος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζανίνα Βάσση
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μανώλης Μαΐλης
ΤΑΜΙΑΣ: Αντώνης Μπαλάφας
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ: Μιχάλης Μάναλης
ΜΕΛΗ: Δημήτρης Δασκαλάκης
Αλέξανδρος Φανενός
Αναστάσιος Παπανικολάου
Μαρία Χαβαριώτη

Michael Jordan

Αναπληρωματικά μέλη: Φάνης Δάλμας
Γεωργία Βάσση
Μελέτης Μαρούγκας
Φωτεινή Νάση
Εξελεγκτική Επιτροπή: Γιώργος Βογιατζής
Κώστας Κανάκης
Κώστας Παρουσιάδης
Νομική Σύμβουλος: Δήμητρα Κοκκινιώτη
Φοροτεχνικός Σύμβουλος: Αλέξανδρος Φανενός
Design / Web / Social Media: Σόνια Ανδριανού
Volunteers: Τριάδα Θεοφανούδη, Κατερίνα Ζαφειροπούλου
Οι σημαντικότεροι διοικητικοί στόχοι της αγωνιστικής περιόδου ήταν δύο:
Α. Η έναρξη της εφαρμογής του Μακροχρόνιου Προγράμματος Αθλητικής Ανάπτυξης
που είχαμε σχεδιάσει την προηγούμενη χρονιά, με ταυτόχρονη εξασφάλιση
εξειδικευμένης επιστημονικής υποστήριξης.
Β. Η αύξηση των αθλητών της ομάδας και η αύξηση της αναγνωρισιμότητας της ομάδας
στην κοινωνία μας.
OKE ART ITEM 2019
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| Οι συμπαίκτες |

| Λίγα λόγια από τον Πρόεδρο |

Οι φετινοί μας MVP ήταν:

Σε σχέση με τους στόχους της διοίκησης για την αγωνιστική χρονιά 2019-2020, είχαμε τα εξής:
Σε αγωνιστικό επίπεδο, καταφέραμε να υπερδιπλασιάσουμε τον αριθμό των αθλητών της ομάδας
μας. Η αγωνιστική χρονιά κλείνει, έχοντας 83 ενεργούς αθλητές. 13 εξ’ αυτών αποτελούν την πρώτη
ομάδα, 20 είναι παίδες και έφηβοι και 50 αθλητές υπάρχουν στις ακαδημίες μας.

Ευχαριστίες πολλές στους:
Λογιστικό Γραφείο Αλέξανδρου Φανενού
Φαρμακείο Κοσμά Παπανικολάου
Πρόεδρο Ναυταθλητικού Ομίλου Ελευσίνας Χ. Αδάμ

Σημαντικοί «συμπαίκτες» μας αυτή τη χρονιά, ήταν οι κάτωθι επιστήμονες:
κ. Μπάλλας Ευστάθιος
κ. Βλαχόπουλος Δημήτριος
κ. Δρίκος Αρμόδιος
κ. Ζαχαρίου Στέργιος
κ. Παντελίδης Μελέτης
κα. Κατσίγιαννη Γεωργία
κα. Τσούσογλου Λένα
κα. Λαμπροπούλου Ιφιγένεια
Ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη βοήθειά σας.
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Η ανδρική μας ομάδα, παρόλο που άλλαξε φέτος κατά τα 2/3, έκανε μια ωραία πορεία και έκλεισε την
χρονιά με καλύτερο ρεκόρ νικών – ηττών σε σχέση με πέρσι. Ρεκόρ, που θα ήταν καλύτερο εάν δεν
είχε διακοπεί το πρωτάθλημα. Είναι αξιοσημείωτο, ότι εκ των αθλητών της Ανδρικής ομάδας, μόνο 3
προέρχονται από τους μικρούς της ομάδας μας, έχοντας αυτό αντίκτυπο στην δημιουργία σταθερού
κορμού, ομοιογένειας και αγωνιστικής ταυτότητας. Παρόλα αυτά, η προσπάθεια των παιδιών και του
προπονητή ήταν εξαιρετική και επιβραβεύθηκε τόσο με ατομική και ομαδική βελτίωση και καλύτερο ρεκόρ
νικών-ηττών, όσο και με το γεγονός ότι το φετινό καλοκαίρι, 3 εκ των παικτών μας ζητήθηκαν από άλλους
συλλόγους. Η περαιτέρω ανάπτυξη του προπονητικού μας προγράμματος και η σοβαρή δουλειά που
γίνεται στους μικρούς, μας κάνουν αισιόδοξους ότι κάθε αγωνιστική χρονιά θα είναι και ποιοτικότερη.
Σε διοικητικό επίπεδο, προσπαθήσαμε να αυξήσουμε την αναγωρισιμότητα της ομάδας, να
μετασχηματίσουμε τον τρόπο διοίκησης και να αλλάξουμε τον τρόπο που συνομιλεί η ομάδα με την
κοινωνία.
Σε κάποια σημεία κάναμε βηματάκια μπροστά, σε κάποια κάναμε άλματα. Η σοβαρότητα του
προγράμματός μας, είχε μεγάλο αντίκτυπο στην αναγνωρισιμότητα της ομάδας μας. Σε τοπικό επίπεδο
εκφράστηκε με την αύξηση των αθλητών μας, ενώ σε υπερ-τοπικό επίπεδο εκφράστηκε με το γεγονός
ότι τραβήξαμε την προσοχή δύο μεγάλων εισηγμένων εταιρειών, εδραιώσαμε πολυεπίπεδη συνεργασία
με τον Προμηθέα Πάτρας, βραβευθήκαμε από την ΕΣΚΑΝΑ, έγραψε για εμάς η Athens Voice (με 1.700
shares!), μας κάλεσαν να μιλήσουμε στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ και διοργανώσαμε ημερίδες με την παρουσία
Υπουργού και Περιφερειάρχη.
Το νέο καταστατικό της ομάδας μας, εναρμονισμένο πλήρως με τον νέο αθλητικό νόμο, με την Λευκή
Βίβλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Αθλητισμό και με τις διεθνής οδηγίες περί χρηστής διοίκησης
του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού, βάζει τις βάσεις για την εξέλιξή μας σύμφωνα με τις διεθνείς σύγχρονες
συνθήκες σε επίπεδα χρηστής διοίκησης, δημοκρατικών διαδικασιών και ισονομίας.
Θα γίνουμε πολύ καλύτεροι!
Θανάσης Λίγγος.
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| Roaster Ανδρικό |

| Roaster Ανδρικό |

| Roaster Εφηβικό |

COACH
Μιχάλης Τρούλης

COACH
Μιχάλης Τρούλης

Assistant Coach: Τάκης Θωμόπουλος
Ευχαριστούμε το γυμναστήριο Φάνης Τζίμας για την παραχώρηση της αίθουσα με τα βάρη.

Η ομάδα αγωνίστηκε στην Δ’ ΕΣΚΑΝΑ.
Η διακοπή του πρωταθλήματος την βρήκε να ισοβαθμεί στην 5η θέση της βαθμολογίας
με ρεκόρ 11 νίκες – 7 ήττες.
Η ομάδας προβιβάστηκε στην Γ’ ΕΣΚΑΝΑ λόγω της αναδιάρθρωσης κατηγοριών της ΕΟΚ.

Αρβανίτης Δημήτρης
Αντωνόπουλος Άγγελος
Γουργιωτόπουλος Μιχάλης
Δασκαλάκης Φανούρης

Αντωνόπουλος Άγγελος
Αποστολόπουλος Θοδωρής
Βελούδος Τάσος
Ζαχαρίου Κυριάκος
Κριεκούκης Παναγιώτης
Κωνσταντώνης Αλέξανδρος

Δούκας Δημήτρης

Μαξιλάρης Άγγελος

Δούκας Λευτέρης

Πεππας Αγγελος

Λαγός Χρήστος

Παναγιωτόπουλος Σίμος
Χαρίδημος Κορυλάκης

Λινάρδος Μιχάλης

Η διαβαστερή ομάδα των εφήβων μας,
με λίγες προπονήσεις και αυξημένες
υποχρεώσεις διαβάσματος λόγω
Πανελληνίων εξετάσεων.

Μπινιώρης Λευτέρης

Φέτος στην φάση των ομίλων έδωσε
10 αγώνες, με μόλις 1 νίκη.

Πατέλης Παναγιώτης

Ευχόμαστε επιτυχίες στον ακαδημαϊκό
στίβο.

Λιαδάκης Νίκος

Πέππας Άγγελος
Σοφός Νίκος
Φέιζο Νάλντι
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| Roaster Παιδικό |

| Roaster Pro-Μίνι |

COACH
Μιχάλης Τρούλης

COACH
Βαγγέλης Μουζουράκης

| Roaster Junior |

| Roaster Ακαδημία (2012-2014) |

COACH
Βαγγέλης Μουζουράκης

OurMightyTinySuperStars
Αδάμ Γεώργιος
Αλτόγλου Θοδωρής
Βελίγια Αρλάντ
Γίγαντας Στράτος
Δούκας Δημήτρης
Ερχάντ Μουμίνογλου
Καλαμάτας Χρήστος
Καρβούνης Ορέστης
Κατσανέας Κων/νος
Κατσιφής Άγγελος
Λιάσκος Ιωάννης
Λουκίσσας Παναγιώτης
Μαντζούκας Μιχάλης
Μαξιλάρης Βασίλης
Μεϊντάνης Κων/νος
Μπότσης Γιώργος
Παπουτσάκης Κων/νος
Πατεράκης Αναστάσιος
Παυλίδης Γιώργος
Πόγκας Νάσος
Αν και όλοι οι παίκτες μας ανήκουν στην κατηγορία
των Παμπαίδων (και μικρότεροι μερικοί), το
«Παιδικό» μας στην φάση των ομίλων έδωσε 11
αγώνες, με ρεκόρ 2 νίκες και 9 ήττες.
Τα παιδιά μας φέτος παρουσίασαν τεράστια
βελτίωση, έδωσαν φοβερές μάχες και είμαστε
περήφανοι για αυτούς, τόσο σαν αθλητές όσο και
σαν χαρακτήρες.
| 8 | OKE YEARBOOK 2019-2020

Αγγελος Σαμαρας
Αποστόλης Ευστρατίου
Γιώργος Μαρουσόπουλος
Γρηγόρης Ξανθόπουλος
Δημήτρης Βαθρακοκοίλης
Εμμανουήλ Φρονιμάκης
Ζωης Πρεβύζης
Θανάσης Νικολόπουλος
Ιωάννης Μπάτζιος
Ιωάννης Τζίμας
Μάριος Αργύρης
Νίκος Ξανθόπουλος
Ντένις Σταν
Οδυσσέας Κολλιας
Παναγιώτης Κορομπίλης
Χαράλαμπος Γεωργαράς

Αθανάσιος Κακοσαίος
Βαγγέλης Σαμαράς
Βασίλης Μαρκεσίνης
Βασίλης Μαρουσόπουλος
Γεώργιος Τσικαλουδάκης
Δημήτρης Ανδρέου
Έκτορας Γιαννακόπουλος
Ελευθέριος Αβαντόπουλος
Ηλίας Καλιαντάς
Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου
Κων/νος Αβαντόπουλος
Στέλιος Ρόκας

Αθανάσιος Ντουζγος
Ανδρέας Μιχόπουλος
Βασίλης Κακοσαίος
Βασίλης Μελισιδης
Γεώργιος Γιαννάκης
Δημήτρης Αγγέλου
Δημήτρης Μελετίου
Δημήτρης Σωτηρόπουλος
Ιωάννης Καραπαναγιώτης
Ιωάννης Πατάλας
Ιωάννης Σταύρου
Κωνσταντίνος Καζαντζίδης

Νικόλας Κουβέλης
Πασχάλης Καλλιαντας
Σπυρίδων
Παναγιωτόπουλος
Σταμάτης Βιλλιώτης
Φαμπιαν Σταν
Χρήστος Παππάς
Χρήστος
Τσικαλουδάκης
Χριστόφορος Αϊδίνης

OKEMAN
η μασκότ μας!
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| Long Term Athlete Development |

| Long Term Athlete Development |

Σάββατο 05/10/19

Σάββατο 05/10/19

Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Αθλητικής Ανάπτυξης OKE BC:
Είμαστε εδώ για να κάνουμε διαφορετικά πράγματα.

Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Αθλητικής Ανάπτυξης OKE BC:
Είμαστε εδώ για να κάνουμε διαφορετικά πράγματα.

Μετά από πολύμηνο σχεδιασμό, βρεθήκαμε στην ευχάριστη θέση στην αρχή της αγωνιστικής χρονιάς, να
παρουσιάσουμε στο κοινό και τους φορείς της πόλης,

m Όταν υπάρχει ένα υγιές πρόγραμμα ανάπτυξης
αθλητών, τότε στατιστικά υπάρχουν μεγαλύτερες
πιθανότητες να αναπτυχθούν πρωταθλητές και το
πάντρεμα της κλινικής ιατρικής της ορθοπαιδικής των
παιδιών, με την αθλητική φυσιολογία των παιδιών,
την διατροφολογία, την αθλητική ψυχολογία, την
προπονητική, ακόμη και την εκπαίδευση των γονιών, κάτω
από το ίδιο μοντέλο ανάπτυξης, θα μας οδηγήσει σ’ αυτό.

Το Μακροχρόνιο πρόγραμμα Αθλητικής Ανάπτυξης που εκπονήσαμε και εφαρμόζουμε ήδη με την πολύτιμη συνεργασία
των εξειδικευμένων στο αντικείμενο ιατρών Ευστάθιου Μπάλλα, MD MSc Ορθοπαιδικό Χειρουργό - Παιδοορθοπαιδικό,
Επιμελητή του νοσοκομείου Μητέρα και Metropolitan General και του Λέκτορα Παιδιατρικής Φυσιολογίας του
Πανεπιστημίου του Exeter, PhD AFHEA Δημήτριου Βλαχόπουλου. m

Το μοντέλο μας είναι βασισμένο στα εξατομικευμένα
βιολογικά χαρακτηριστικά κάθε παιδιού στο στάδιο που
έρχεται στις ακαδημίες μας και στο στάδιο ωρίμανσης
που βρίσκεται. Η αρχική έμφαση είναι στην σωστή
κινητική ανάπτυξη αρχικά, κατόπιν στην ανάπτυξη των
συναισθηματικών χαρακτηριστικών, για να φτάσουμε
στην εξειδίκευση και τις ειδικές δεξιότητες του μπάσκετ.
Πρόγραμμα μπάσκετ, χωρίς μακροχρόνιο σχεδιασμό και
επιστημονική υποστήριξη, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει.

It’s not how big you are. It’s how big you play.

| 10 | OKE YEARBOOK 2019-2020

OKE YEARBOOK 2019-2020 | 11 |

| ΠΡ.Ε.Π.Υ |

| ΠΡ.Ε.Π.Υ |

Κυριακή 02/02/20

Κυριακή 02/02/20

Ημερίδα με θέμα «Πρόληψη: η καλύτερη θεραπεία»!

Ημερίδα με θέμα «Πρόληψη: η καλύτερη θεραπεία»!

Το 2020 ήταν η 5η χρονιά από την καθιέρωση από την ομάδα μας της πρωτοβουλίας ΠΡ.Ε.Π.Υ. και ήταν πολύ
σπουδαία.
Κατά την διάρκεια των ετών της ύπαρξης του, το ΠΡ.Ε.Π.Υ (Προ-αγωνιστικός Έλεγχος Πρόληψης Υγείας),από
μια σειρά καρδιολογικών προληπτικών εξετάσεων των αθλητών της ομάδας μας που ήταν η αρχική ιδέα,
αποτέλεσε το έναυσμα για την έναρξη σοβαρών συζητήσεων για το θέμα της πρόληψης σε επίπεδο ένωσης και
ομοσπονδίας, μετεξελίχθηκε εντός της ομάδας σε έμπνευση για την εκπόνηση μακροχρόνιου προγράμματοςm

m αθλητικής ανάπτυξης βασισμένο σε επιστημονική
υποστήριξη και έφτασε το 2020 να αποτελεί θέμα
προσοχής και συζήτησης σε ανώτατο θεσμικό
επίπεδο.
Η φετινή μας εκδήλωση, με θέμα «Πρόληψη, η
καλύτερη θεραπεία» είχε τον υπότιτλο «Από την
θεωρία στην Πράξη».

Ήταν μια έμμεση αναγνώριση της ομάδας μας,
ως συνομιλητή σε δράσεις με ευρύ κοινωνικό
αντίκτυπο.
Αποδείχθηκε στην πράξη, ότι δεν παίζει ρόλο το
μέγεθος της ομάδας. Παίζει ρόλο το πόσο σοβαρά
λειτουργεί.

Στην εκδήλωση, είχαμε την τιμή να μας αναπτύξει
πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής για την πρόληψη
ο Υφυπουργός Εσωτερικών, συμπολίτης μας και
πρώην πρόεδρος της ομάδας μας, ο κ. Θεόδωρος
Λιβάνιος.
Είχαμε την τιμή, να μας παρουσιάσει και να
αναπτύξει την πολιτική της περιφέρειας για το
θέμα της πρόληψης, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ.
Γεώργιος Πατούλης, με τον Αντιπεριφειάρχη Δυτικής
Αττικής κ. Ελευθέριο Κοσμόπουλο να εξειδικεύει
πολιτικές στον τομέα του.
Είχαμε την τιμή να μας δηλώσουν διά ζώσης την
υποστήριξή τους, ο αντιπρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων κ. Αθανάσιος Μπούρας και ο βουλευτής
Αττικής κ. Γεώργιος Κώτσηρας.
Είχαμε την τιμή, εκ μέρους του Δήμου Ελευσίνας
Μαγούλας, να αναπτύξει την ισχυρή βούληση του
για δράσεις στον τομέα της πρόληψης ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ κ. Φώτιος Τατάκης και εκ μέρους του
ΠΑΚΠΠΑ η κα. Εύη Ανθή.
Είμαστε πολύ περήφανοι για την παρουσία τόσο
εκλεκτών ομιλητών σε μια χρονιά που δεν είναι
προεκλογική.
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| ΠΡ.Ε.Π.Υ |

| ΠΡ.Ε.Π.Υ |

Κυριακή 02/02/20

Κυριακή 02/02/20

Βράβευση του OKE BC από την ΕΣΚΑΝΑ.

Βράβευση του OKE BC από την ΕΣΚΑΝΑ.

Το 2020, η πρωτοβουλία ΠΡ.Ε.Π.Υ. δεν έτυχε προσοχής και αναγνώρισης μόνο σε πολιτικό επίπεδο.
Σε επίπεδο αθλητικής διοίκησης, την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ κ.
Ευάγγελος Λυμπερόπουλος και ο πρόεδρος της Υγειονομικής Επιτροπής της ΕΣΚΑΝΑ κ. Ιωάννης Μπίρης.
Με δύο πολύ φορτισμένες συναισθηματικά ομιλίες, παρουσίασαν στους παριστάμενους όλες τις ενέργειες που
έκαναν σε επίπεδο ένωσης και ομοσπονδίας, συνέπεια της παρότρυνσης του πρώην προέδρου της ομάδας μας
κ. Αντώνη Μπαλάφα, αναγνωρίζοντας ότι η πρωτοβουλία ΠΡ.Ε.Π.Υ. αποτέλεσε την έμπνευση και τον θεμέλιοm
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m λίθο, για αυτό που υιοθετήθηκε αργότερα σε όλη
την Ελλάδα και που σήμερα είναι γνωστό ως «Κάρτα
Υγείας Αθλητή». Μάλιστα, η ένωση βράβευσε την
ομάδα μας για τον λόγο αυτό.
Την σημασία αυτού του γεγονότος την
συνειδητοποιήσαμε ακούγοντας κάποια στιγμή τον

επιστημονικό μας συνεργάτη από το πανεπιστήμιο του
Exeter, Λέκτορα Δημήτρη Βλαχόπουλο, να αναφέρει
ότι, «εξιστορώντας την συνεργασία μας στους
συναδέλφους μου στην Αγγλία, τους ανέφερα πόσο
υπερήφανος είμαι που συνεργάζομαι με ένα club που
έχει πετύχει κάτι τόσο σοβαρό»…
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| family moments |

| Εκπαιδευτική δράση |

Κυριακή 22/12/19

Κυριακή 12/01/20

Ο ΟΚΕ στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Ελευσίνας.

Παραμύθια από το Εθνικό Θέατρο.

Μπροστά στα παιδιά (μικρά και μεγάλα) και στα χαμόγελά τους, δεν υπολογίζουμε ούτε κόπο, ούτε κόστος.

Σαν μια παραδοσιακή οικογένεια, μαζευτήκαμε πρωί Κυριακής στο φτωχικό μας, στην Ελαιουργική και είχαμε
φωνάξει και τους φίλους μας από την «Φιλική Φωλιά». Είχαμε ετοιμάσει στα παιδιά μια ωραία έκπληξη. Το
Εθνικό Θέατρο, είχε στείλει πρωί πρωί, ειδικά για εμάς, τον Παραμυθά του, τον κ. Δημήτρη Προύσαλη, να μας
πει μια ιστορία. Εκείνος, με την μαγική χροιά της φωνής του, καθήλωσε όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, με την
όμορφη ιστορία του, που ήταν γεμάτη παροιμίες και ηθικά διδάγματα που μάντεψαν σωστά όλα τα παιδιά.

Παίξαμε μπάσκετ, παίξαμε παιχνίδια, φτιάξαμε καρικατούρες, ακούσαμε ωραία μουσική από τους Lazytrains, οι
μεγαλύτεροι ήπιαμε φοβερό Gluhwien από την Gazoza, βραχήκαμε, χορέψαμε και προσπαθήσαμε να φέρουμε
στην πλατεία της πόλης μας την “we are family” αίσθηση που νοιώθουμε στην ομάδα μας.
Ευχαριστούμε όλους όσους μας έκαναν παρέα! Αποκτήσαμε εμπειρία για ομορφότερη γιορτή την επόμενη
φορά! Ευχαριστούμε τον Δήμο Ελευσίνας για την ωραία συνεργασία.
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Η αξιολόγηση των παιδιών (χωρίς να το καταλάβουν) στην ικανότητα συγκέντρωσης υπήρξε εντυπωσιακή. Με
τα μεγάλα «παιδιά» είμασταν επιεικείς λόγω ώρας.
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| family moments |

| Players Development |

Κυριακή 12/01/20

Συνεργασία με Promithea Patras BC

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 2020 – OKE in the paint.

Πρόγραμμα ανάπτυξης αθλητών. Κοινές διαδικτυακές προπονήσεις

Στην ομάδα, τίποτα δεν είναι τυχαίο, εκτός από το φλουρί της Πίτας. Οι τυχεροί τα δώρα, οι υπόλοιποι την
ωραία γεύση, όλοι μαζί την αίσθηση της οικογένειας.

Φέτος, αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη και εξαιρετική τιμή για εμάς, η προσοχή που έδειξε στην
ομάδα μας ο Προμηθέας Πατρών.

Το μπάσκετ θέλει φαντασία και τι πιο απαιτητικό για να διαπιστώσεις αν υπάρχει, από το να δημιουργήσεις
πάνω σε λευκό καμβά! Η ΧΡΩΤΕΧ έφτιαξε ειδικά μη τοξικά χρώματα για εμάς και τα παιδιά δεν άφησαν την
πρόκληση να πέσει κάτω. Ζωγράφισαν, δημιούργησαν, λερώθηκαν, το χάρηκαν με την ψυχή τους, μας άφησαν
μερικά έργα τέχνης και απέδειξαν ότι η ομάδα σύντομα θα «ζωγραφίζει».
Ευχαριστούμε την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κα. Μάρθα Τσιάρα, για την πολύτιμη βοήθειά της.

Δεν είναι συχνό φαινόμενο μια ομάδα μπάσκετ της Ελλάδας του επιπέδου της δικής μας,
να συνεργάζεται με ξένα πανεπιστήμια σε προγράμματα ανάπτυξης αθλητών και οι κεραίες
των ανθρώπων της Πάτρας - οι οποίοι είναι εξαιρετικά οργανωμένοι στο επίπεδο της
επιστημονικής υποστήριξης των αθλητών και όχι μόνο- μας εντόπισαν αμέσως.
Βρεθήκαμε μαζί τους, συζητήσαμε,
αναλύσαμε, πήραμε συμβουλές σε επίπεδο
προγράμματος, πήραμε κουράγιο σε επίπεδο
διοικητικό και βάλαμε τις βάσεις για μια
σπουδαία συνεργασία.
Έτσι φέτος, το προπονητικό επιτελείο των
πρωταθλητών Ελλάδας στους Παίδες,
βρέθηκε στην παρουσίαση του μακροχρόνιου
προγράμματος αθλητικής μας ανάπτυξης,
Ενώ στις δύσκολες ημέρες της καραντίντας,
ο Προμηθέας γενναιόδωρα πρόσφερε την
online πλατφόρμα προπόνησης σε ζωντανό
χρόνο που δημιούργησε και στα παιδιά της
ομάδας μας δωρεάν.
Μας ενδιαφέρει τα παιδιά μας να έχουν την
δυνατότητα να γυμναστούν μαζί με παιδιά
που έχουν υψηλούς στόχους. Όχι μόνο για να
γίνουν καλύτεροι στο μπάσκετ. Κυρίως, για να
αντιληφθούν και να αποκτήσουν ως εφόδιο
το work ethic που απαιτείται για να πάνε
μπροστά σε ότι κάνουν.
Αυτό θα το καταφέρουμε μόνο αν κάνουμε
παρέα με τους καλύτερους.
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| magic moments |

| πολιτιστικές δράσεις |

| in the memory |

| Covid-19 |

Τετάρτη 29/01/20

Κυριακή 08/12/19

Κυριακή 26/01/20

Τρίτη 17/03/20

Ο Coach Βασίλης Φραγκιάς
στην Ελευσίνα.

Το δωρο του ΟΚΕ BC
στο Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης.

Koby Bryant.

Coronavirus Case.

Μια φανταστική ευκαιρία που η ομάδα μας άρπαξε
απο τα μαλλιά !! Ευκαιρία για όλους μας να δούμε
το άθλημα που αγαπάμε μέσα απο τα μάτια ενός
απο τους καλύτερους και πιο έμπειρους Έλληνες
προπονητές που μεταξύ άλλων έχει προπονήσει
ΠΑΟΚ, Λάρισα, Κολοσσό Ρόδου, Κεραυνό Λευκωσιας,
Περιστέρι, Πανιώνιο και την Εθνική του Καταρ.

Σε ανάμνηση της όμορφης συνεργασίας μας με το
Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης, η ομάδα δώρισε στο
μουσείο ένα έργο που ευγενικά μας παραχώρησε η
εικαστικός κα. Αντιγόνη Κουταλιέρη.

Ετυμολογικά, πρόληψη σημαίνει η προσπάθεια να
προλάβουμε εκ των προτέρων κάτι, να προνοήσουμε
και να αποτρέψουμε κάποιο γεγονός με αρνητικό
αντίκτυπο. Δυστυχώς, ακόμη και υπό ιδανικές
συνθήκες, μερικές φορές οποιαδήποτε προσπάθεια
μπορεί να μην είναι αρκετή.

Το 2020 ελπίζουμε να μείνει στην ιστορία ως το μόνο
έτος που αντιμετωπίσαμε ένα lock down. Ως το μόνο
έτος που ανατράπηκε ότι θεωρούσαμε δεδομένο στις
συνήθειες της ζωής μας.
Μετά το καθολικό ξάφνιασμα, η ομάδα μας ακολουθώντας τα χνάρια πολλών μεγάλων οργανισμών,
αντέδρασε πολύ γρήγορα.
Σε διοικητικό επίπεδο, υπήρξε η πρώτη ομάδα της
πόλης που ανακοίνωσε αναστολή προπονήσεων
των ακαδημιών. Ανακοίνωσε την πλήρη απαλλαγή
των υποσχέσεων που είχαν αναλάβει απέναντι
στον σύλλογο όλοι οι χορηγοί μας. Αποφάσισε
και ανακοίνωσε άμεσα την αναστολή καταβολής
συνδρομών όλων των παιδιών για το υπόλοιπο
της χρονιάς. Τέλος, αποφάσισε να στηρίξει και
εκπληρώσει στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις της
προς τους εργαζόμενούς της. Σε επίπεδο επαφής
με τους παίκτες και προπόνησης, οι προπονητές
προσπάθησαν να παρακινήσουν όσο το δυνατόν
περισσότερους να γυμνάζονται, αποστέλλοντας
προγράμματα προπόνησης με email ανά εβδομάδα.
#Staying healthy takes team work. #Apart but not
alone #Oke challenge #OKE menoume spiti
Ήταν μερικά από τα προγράμματα που επιχειρήσαμε.
Προς το τέλος της καραντίνας, παρείχαμε και τις
κοινές διαδικτυακές προπονήσεις με τα παιδιά από
τον Προμηθέα Πάτρας. Αυτή η κρίση ανέδειξε τρία
πράγματα κατά την γνώμη μας.
Α. να πατάς τα πόδια σου στην γη
Β. η επικοινωνία μετράει
Γ. οι αξίες μετράνε.
Αυτά κρατάμε και τα υπόλοιπα ελπίζουμε να μην
ξανάρθουν.

Περήφανοι που ένα έργο Ελευσίνιου καλλιτέχνη
εκτίθεται πλέον σε ένα τόσο σημαντικό μουσείο της
χώρας μας.

Ευχαριστούμε πολύ Coach Βασίλη Φραγκια !!
Σπουδαία λέξη το μαζί
κι οποίος το κάνει πράξη
όσα κι αν έρθουν δύσκολα
Μπορεί να τα πατάξει
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Ο πλανήτης το 2020 σοκαρίστηκε από την τόσο
πρόωρη απώλεια ενός θρύλου του παγκόσμιου
αθλητισμού.
Ενός θρύλου, τόσο για τις αγωνιστικές του επιδόσεις,
όσο και για την προσφορά του στην κοινωνία. Ενός
ανθρώπου που μένει στην ιστορία ως basketball
gentleman. Ενός ανθρώπου που άφησε κληρονομιά
στα παιδιά όλου του κόσμου, που θέλουν να
προοδεύσουν σε οτιδήποτε, το mamba mentality.
Ενός ανθρώπου, την ιστορία και την φιλοσοφία του
οποίου αξίζει να θυμίζουμε στα παιδιά μας.
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| Κοινωνική δράση |

| what doesn’t kill you makes you stronger |

Κυριακή 10/11/19

Παρασκευή 29/11/19

Σταθερά δυνατοί υποστηρικτές της προσπάθειας για μια επιτυχημένη
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Ο ΟΚΕ ψηλά... Το 2020, είχε και ατυχείς στιγμές…

Ως δυναμικό κύτταρο της κοινωνίας μας, που βιώνουμε την μετάβαση του επαναπροσδιορισμού της ταυτότητάς
μας, της θέσης μας στον μπασκετικό χάρτη και του μετασχηματισμού των υπηρεσιών μας στους αθλητές και
στην κοινωνία, υποστηρίζουμε με όποιον τρόπο μπορούμε και με όποιον μας ζητηθεί, την μετάβαση της πόλης
μας στην δική της Euphoria.
Ξέρουμε τι σημαίνει ομάδα και θα είμαστε παρόντες κάθε φορά.

Ξαφνικά και υπό την απειλή μεγάλου προστίμου, έπρεπε να μετακινήσουμε άμεσα τα γραφεία μας. Η θέση που
βρίσκονταν, στο προαύλιο του κλειστού γυμναστηρίου Α. Δασκαλάκης, ήταν παράνομη και εμπόδιζε την ομαλή
λειτουργία του ρέματος Σούρες.
Την θέση των γραφείων μας, δεν την είχαμε επιλέξει εμείς. Μας την είχαν υποδείξει. Αλλά, ποιος μπορεί να
παίξει με τα περιβαλλοντικά θέματα της πόλης; Φυσικά όχι εμείς, που συμβάλουμε στην ανατροφή παιδιών και
πρέπει δια του παραδείγματος να είμαστε άψογοι.
Μεταφέραμε άμεσα το container των
γραφείων μας, στον πλέον ακατάλληλο, αλλά
άμεσα διαθέσιμο χώρο, που μπορέσαμε να
εξασφαλίσουμε.
Η μεγάλη δαπάνη της μεταφοράς του container,
σε συνδυασμό με την επένδυση καλλωπισμού του
που είχε γίνει τον τελευταίο χρόνο, η οποία πήγε
στράφι λόγω του ακατάλληλου σημείου (εντός
του προαυλίου του γηπέδου ποδοσφαίρου),
μας έφερε πίσω, τόσο σε αναγνωρισιμότητα και
προβολή, όσο κυρίως σε έλλειψη ζωτικών πόρων
για την ταχύτερη ανάπτυξη του προγράμματος
αθλητικής ανάπτυξης που εφαρμόζουμε για τα
παιδιά της ομάδας και της πόλης.
Τα γραφεία μας, αποτελούν το πλέον ζωντανό και
δημιουργικό κύτταρο της ομάδας.

Υποσχόμαστε - σε εσάς και στους
εαυτούς μας - να επιστρέψουμε σε
συνθήκες 21ου αιώνα το ταχύτερο
δυνατόν!
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Make the difference with OKE
#be_our_sponsor
#be_our_member

Αθλητικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

www.okebc.gr

#wearefamily #okebc #togetherasone

