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Η Εθνική Εφήβων επέστρεψε από το Μάνχαϊμ με πολύτιμα συμπεράσματα, σημαντικές
εμπειρίες και την πρώτη θέση του τουρνουά &quot;Albert Schweitzer&quot; στις αποσκευές
της αφήνοντας πολύ ικανοποιημένο τον ομοσπονδιακό τεχνικό Γιώργο Βλασσόπουλο, ο
οποίος μίλησε στο site του ΣΕΠΚ για το τουρνουά και την ομάδα του.
&quot;Ήταν ένα πολύ δυνατό τουρνουά με συμμετοχή 16 ομάδων από όλο τον κόσμο.
Παίξαμε και με χώρες που δεν αντιμετωπίζουμε συχνά όπως είναι η Αργεντινή, η Αυστραλία
κι η Αμερική. Μπορεί να υπήρχαν απουσίες, από τη δική μας πλευρά αλλά κι από τις άλλες
ομάδες, αλλά το επίπεδο ήτα πολύ υψηλό. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν άψογα σε πολύ
δυνατά παιχνίδια&quot; ήταν τα πρώτα λόγια του προπονητή της Εθνικής.
Η Ελλάδα νίκησε τον τελικό την Τουρκία και κατέκτησε την πρώτη θέση. Παράλληλα
πέτυχε σημαντικές νίκες όπως αυτές απέναντι στην Αυστραλία, τη Γαλλία και την Αμερική.
Είναι ένα παραδοσιακό τουρνουά που συγκεντρώνει τα βλέμματα και σίγουρα η πρωτιά έχει
ιδιαίτερη σημασία. &quot;Στόχος μας να έχουμε μια καλή παρουσία, διότι υπήρχαν και
πολλοί ομογενείς στο γήπεδο και θέλαμε να τους κάνουμε περήφανους. Γενικά υπήρχε
πολύς κόσμος στο γήπεδο. Μέχρι τα ημιτελικά είχαν πουληθεί 14.000 εισιτήρια των 10-15
ευρώ, ενώ στους &quot;4&quot; και στον τελικά τα παιχνίδια ήταν sold-out&quot;
.
Η Ελλάδα είχε κατακτήσει την πρώτη θέση το 2000 με τους &quot;82-83&quot;
(Σπανούλης, Ζήσης, Ταπούτος κ.α), αλλά και το 2003 με τους &quot;84-85&quot;
(Βασιλειάδης, Βασιλόπουλος, Μαυροκεφαλίδης κ.α), κάτι που σημαίνει ότι οι προσδοκίες για
αυτή την ομάδα είναι υψηλές.
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&quot;Η μεγάλη επιτυχία οφείλεται στο πολύ καλό κλίμα μεταξύ παραγόντων,
προπονητών και παικτών και σίγουρα στην προετοιμασία που έχει γίνει από τον Οκτώβριο
και το τουρνουά Νοτιανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη&quot; υπογράμμισε.

&quot;Πήραμε το μήνυμα&quot; εξήγησε αναφερόμενος στους αντιπάλους. &quot;Οι
Ισπανοί κι οι Τούρκοι είναι πολύ δυνατοί. Οι Γάλλοι έχουν πολλά προσόντα έστω κι αν
υστερούν τεχνικά στην επίθεση. Η Ιταλία παρότι δεν πήγε πολύ καλά θα είναι ένας
δύσκολος αντίπαλος. Άλλωστε ανέλαβε κι ο Μπλαζόνε που έχει μεγάλη ιστορία&quot;
πρόσθεσε για να αναφερθεί και στην ομάδα που του έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση.
&quot;Η Αμερική ήταν physical ομάδα, αλλά αυτή που έκανε μεγάλη αίσθηση και μας
δυσκόλεψε περισσότερο ήταν η Αυστραλία που εφάρμοζε πολλά πράγματα στο παιχνίδι
της: ζον-πρες, ζώνη, πολλές παγίδες και πολλά διαφορετικά plays στην επίθεση&quot;.

Για να συνεχίσει λέγοντας: &quot;Εμείς σε κάθε παιχνίδι γινόμασταν και καλύτεροι.
Δέναμε ολοένα και περισσότερο. Ξεκινήσαμε πρώτα από την άμυνα και προσπαθήσαμε να
πετύχουμε εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό. Τα παιδιά έδειξαν μεγάλη διάθεση στο
αμυντικό κομμάτι, όπως τα ριμπάουντ και τα κοψίματα και καταφέραμε να τρέξουμε πολύ
σκοράροντας σε αρκετά ματς κοντά στους 90 πόντους
(102 με
το Ισραήλ).
Από εκεί και πέρα στην επίθεση προσπαθούμε να παίξουμε απλά κι οργανωμένα,
εκμεταλλευόμενοι τα ατού μας. Χρησιμοποιούμε πολλές πικ-εν-ρολ καταστάσεις και
post-up παιχνίδια με τους περιφερειακούς&quot;
.

Σε αυτή τη φάση της προετοιμασίας ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει
στον Πύργο οι διεθνείς βρίσκονται στο στάδιο της... δοκιμής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός
από τη μεριά του &quot;τεστάρει&quot; τους παίκτες, πριν καταλήξει στην οριστική
σύνθεση της ομάδας. Οπότε στη Γερμανία χρησιμοποιήθηκαν παίκτες από την Εθνική
Εφήβων που πέρσι κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό (Παππάς,
Παπανικολάου, Σλούκας) και πολλά καινούργια πρόσωπα (Κασελάκης, Γιάνκοβιτς,
Μάντζαρητς, Παπαντωνίου, Ρούσης, Γεωργάκης, Κατσίβελης κ.α).

Το μεγάλο πρόβλημα, ωστόσο, που αντιμετωπίζει (και) αυτή η γενιά των διεθνών είναι η
έλλειψη αγωνιστικών παραστάσεων. &quot;Δεν έχουν χρόνο συμμετοχής στις ανδρικές
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ομάδες και δεν έχουν τις απαραίτητες εμπειρίες. Μόνο ο Μάντζαρης στο Περιστέρι κι ο
Σλούκας στον Μαντουλίδη έχουν ρόλο στις ομάδες. Οι υπόλοιποι αγωνίζονται μόνο στο
εφηβικό πρωτάθλημα, όπου αντιμετωπίζουν υποδεέστερους αντιπάλους»
εξήγησε ο Γιώργος Βλασσόπουλος.

Το τεχνικό τιμ κι η Ομοσπονδία προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα μέσω των
προπονητικών τριήμερων και των δυνατών φιλικών παιχνιδιών με ομάδες από την Α2 και τη
Β' Εθνική. &quot;Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι αυτά τα ματς παίζουν
σημαντικό ρόλο. Μας έδωσαν τη δυνατότητα να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα και είναι
σίγουρο ότι θα συνεχιστούν&quot;.

Όσο για τη λύση; &quot;Μιλήσαμε και με ξένους προπονητές για αυτό το ζήτημα. Είναι
κάτι που εξαρτάται από τη συνεργασία διοίκησης και προπονητών. Θα πρέπει δηλαδή οι
σύλλογοι να προσλαμβάνουν ανθρώπους για 3-4 χρόνια και να δείξουν διάθεση να στηρίξουν
τα ταλέντα τους. Αν, όμως, ο κάθε προπονητής έρχεται για ένα χρόνο είναι λογικό να θέλει
να καλύψει την... πλάτη του και να νοιάζεται μόνο για τα αποτελέσματα για να σώσει τη
δουλειά του&quot;.
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