Χατζηδάκη: "Τιμή να είμαι η πρώτη ξένη γυναίκα προπονήτρια στο Ιράν"
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Η Κατερίνα Χατζηδάκη εργάζεται τις τελευταίες εβδομάδες στο Ιράν, για λογαριασμό της
Μαχράμ, για να γίνει έτσι, η πρώτη ξένη γυναίκα που βρίσκεται στο τιμόνι ομάδας στην
ασιατική χώρα. Έχοντας ήδη γεμίσει με εμπειρίες στο διάστημα που βρίσκεται στο Ιράν, η
Κατερίνα Χατζηδάκη μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ για την πρό(σ)κληση που
αποδέχθηκε και τους στόχος που θέτει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την απόφαση να μετακομίσει στο Ιράν: "Έπαιξαν πολλοί παράγοντες ρόλο στην
απόφαση μου αυτή. Πρώτον, ήθελα να δω από κοντά πώς είναι το μπάσκετ και ειδικά το
γυναικείο σε μια ασιατική χώρα, όπου παραδοσιακά το άθλημα δεν είναι ιδιαίτερα
αναπτυγμένο. Στη συνέχεια, η απραγία που υπήρχε και ακόμα υπάρχει στο ελληνικό
πρωτάθλημα, και που δυστυχώς δε φαίνεται να τελειώνει, και τρίτον φυσικά το οικονομικό
που σαφώς είναι σημαντικό κομμάτι".

Για τους λόγους που την έπεισαν να κάνει αυτό το βήμα στην καριέρα της: "Όταν
ένας σύλλογος και μια ομοσπονδία σε καλεί να κανείς κάτι που κανείς άλλος δεν είχε κάνει
στο παρελθόν, νομίζω είναι τιμή και πολύ σημαντικό κίνητρο. Όταν λοιπόν μου είπαν πως
θα είμαι η πρώτη ξένη γυναίκα προπονήτρια στο Ιράν, θεώρησα πως αξίζει τον κόπο να το
δοκιμάσω".

Για τα εφόδια που πήρε την προηγούμενη πενταετία στην Τουρκία, ως προπονήτρια
της Χατάι: "Σίγουρα τα πέντε χρόνια στην Τουρκία με βοήθησαν στο να μπορώ να
καταλάβω μια διαφορετική κουλτούρα και να προσαρμόζομαι πιο εύκολα στην
καθημερινότητα ενός εντελώς διαφορετικού κράτους".

Για το επίπεδο του πρωταθλήματος στο Ιράν: "Είναι αρκετά χαμηλό σε γνώσεις. Το
στυλ του μπάσκετ είναι εντελώς ελεύθερο. Υπάρχει όμως παρά πολύ ταλέντο, υπάρχει
οργάνωση και πάνω από όλα υπάρχει τρομερή διάθεση για δουλειά και δίψα για γνώση. Το
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Ιράν είναι μια χώρα που λατρεύει το μπάσκετ και είναι όλοι πρόθυμοι να δουλέψουν
σκληρά".

Για τους στόχους που έχει θέσει: "Η γυναικεία ομάδα του Μαχράμ είναι νεοσύστατη.
Είναι η πρώτη συμμετοχή στη Σούπερ Λιγκ και αυτό που θέσαμε ως στόχο είναι να
περάσουμε στα κορίτσια της ομάδας τη νοοτροπία του πρωταθλητή. Να μάθουν να
δουλεύουν και να σκέφτονται ως επαγγελματίες. Η ομάδα είναι ανταγωνιστική,
βρισκόμαστε ήδη στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, και αυτό δημιουργεί φιλοδοξίες
για μια συμμετοχή στον τελικό που θα είναι μεγάλη επιτυχία για την πρώτη χρονιά".

Για το γεγονός πως την ακολούθησε η Μαρία Αυτζή και αν βλέπει τον εαυτό της ως
αφορμή για να εξερευνήσουν κι άλλες επαγγελματίες την προοπτική του Ιράν:
"Σίγουρα θα είναι μια καλή εμπειρία για οποία αθλήτρια έρθει εδώ, γιατί όπως είπα η
οργάνωση είναι πολύ καλύτερη από την Ελλάδα. Γενικά νομίζω το να βγει μια παίχτρια
εκτός Ελλάδας μόνο καλό μπορεί να της κάνει γιατί σίγουρα θα είναι κάτι διαφορετικό και
θα χτίσει χαρακτήρα μέσα από αυτό".
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