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Η παιδική ομάδα του Εσπέρου προκρίθηκε στον τελικό της ΕΣΚΑΝΑ και θα διεκδικήσει
απέναντι στον Πανιώνιο μια θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. ο προπονητής της ομάδας
Γιώργος Παντελάκης μίλησε στο Sepk.gr για τον στόχο του συλλόγου της Καλλιθέας και το
"κλειδί" της επιτυχίας.
"Είμαστε μια ομάδα που δουλεύει μαζί 7 χρόνια. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ο
προπονητής να ακολουθεί τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα. Δίνει ένα ψυχολογικό αβαντάζ
στους νεαρούς αθλητές για να συνεχίζουν, διότι τα παιδιά στη μικρή ηλικία είναι δύσκολα
και βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Ίσως τα μπερδέψει να βλέπουν κάθε χρόνο ένα
διαφορετικό πρόσωπα. Με τον ίδιο προπονητή προχωρούν με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία
κι όταν ωριμάσουν είναι έτοιμοι να προχωρήσουν επίπεδο. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουν
οι ομάδες" ήταν τα πρώτα λόγια του.
"Η σειρά των αγώνων με το Φάληρο ήταν πολύ δύσκολη. Έχουμε δώσει έξι δύσκολα
παιχνίδια μέσα σε λίγες ημέρες, αλλά πιστεύω ότι το νέο σύστημα διοργάνωσης έχει πολύ
ενδιαφέρον. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίζουμε, παίζουμε ωραίο μπάσκετ και
παράλληλα βελτιώνουμε τους νεαρούς παίκτες της ομάδας. Εδώ που έχουμε φτάσει ο
στόχος μας είναι η πρώτη θέση, παρότι δεν έχουμε το αβαντάζ έδρας με τον Πανιώνιο"
πρόσθεσε.
Φέτος στην ΕΣΚΑΝΑ θεσπίστηκαν τα πλέι-οφ τα οποία "βοηθάνε πολύ περισσότερο.
Γίνονται περισσότερα παιχνίδια και έτσι τα παιδιά αποκτούν περισσότερες εικόνες"
σχολίασε.
Για το συνολικό επίπεδο υπογράμμισε ότι: "υπάρχουν νεαροί αθλητές που είναι εξαιρετικά
ταλαντούχοι στην ηλικία του παιδικού. Γενικά πιστεύω μετά από μια μικρή παύση, βγαίνει
πάλι μια νέα γενιά πολύ καλών παικτών. Υπάρχουν καλές φουρνιές, υπάρχουν ταλέντα".
Αυτό που δεν αρέσει ιδιαίτερα στον ίδιο τον προπονητή του Εσπέρου είναι "ότι οι ομάδες
παίζουν αρκετή ώρα άμυνα ζώνης, κάτι που πρέπει να γίνεται σε αυτές τις ηλικίες. Είναι
μια άμυνα που εμείς δεν χρησιμοποιούμε". Συνολικά, όμως, θεωρεί ότι "οι ομάδες έχουν
προσφέρει πολύ ωραίο μπάσκετ. Στην Α' κατηγορία υπάρχει μεγάλος συναγωνισμός, ενώ κι
οι ομάδες που ήρθαν από την Β' κατηγορία ήταν πολύ καλές".
Ολοκληρώνοντας αναφέρθηκε στον Έσπερο που "είναι μια ομάδα με παράδοση στις
ακαδημίες. Είναι πολύ θετικό ότι η ανδρική που παίζει στην Β' Κατηγορία έχει 8 παίκτες
από τα σπλάχνα της ομάδας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, ειδικά τις δύσκολες αυτές εποχές
που δεν υπάρχουν χρήματα. Από ότι φαίνεται αυτη η διαδικασία θα συνεχιστεί καθώς
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υπάρχουν πολύ καλές φουρνιές, που ελπίζω να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει στο σημείο
που βρισκόταν παλαιότερα".
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