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Η ΕΟΚ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης ότι ο Αντρέα Τρινκιέρι θα είναι ο προπονητής
της Εθνικής ομάδας των Ανδρών για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Ιταλός προπονητής είχε
μιλήσει το περασμένο καλοκαίρι στο Διεθνές Σεμινάριο "Φαίδων Ματθαίου" του ΣΕΠΚ. Οι
άμεσοι συνεργάτες του θα είναι οι Δημήτρης Παπανικολάου, Γιώργος Λημνιάτης και Ηλίας
Κατζούρης.

Το who is who
Ο Τρινκέρι γεννήθηκε στο Μιλάνο στις 6 Αυγούστου 1968 και το 1998 άρχισε την
προπονητική του καριέρα ως μέλος του τεχνικού επιτελείου της Ολίμπια Μιλάνο. Εκεί
έμεινε μέχρι το 2004, οπότε και ανέλαβε την καθοδήγηση της Βανόλι ως το 2007.
Ακολούθησε η Γιουβεκαζέρτα, η Βερόλι την αγωνιστική περίοδο 2008-09 και έκτοτε, είναι
στην τεχνική ηγεσία της Καντού. Με τη νυν ομάδα του έχει αναδειχθεί καλύτερος
προπονητής στην Ιταλία το 2010 και το 2011, έχει κατακτήσει το Super Cup της χώρας το
2012 και έχει καθιερώσει την ομάδα του ως μια υπολογίσιμη δύναμη στην Ευρωλίγκα.
"Να κάνουμε ομάδα τους εξαιρετικούς Έλληνες παίκτες"
Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Αντρέα Τρινκέρι έκανε τις πρώτες δηλώσεις
του ως προπονητής της Εθνικής Ελλάδας.
-Τι σημαίνει για την καριέρα σας η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας μιας Εθνικής Ομάδας που
πάντα στοχεύει ψηλά;
"Η Εθνική Ελλάδας είναι μεταξύ των κορυφαίων σε όλο τον κόσμο και αυτό το γεγονός από
μόνο του, αποτελεί για μένα μια τεράστια τιμή, αλλά ταυτόχρονα και μια τεράστια ευθύνη".
-Ήταν κάτι ξαφνικό για εσάς αυτή η πρόταση ή είχατε σημάδια του ενδιαφέροντος από
νωρίς;
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"Ξέρω ότι κυκλοφορούν διάφορες φήμες, αλλά πιστέψτε με, συνέβη πολύ ξαφνικά και
αποτέλεσε μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη για μένα".
-Η απόφαση ήταν εύκολη για εσάς ή είχατε να σκεφτείτε κάποια πράγματα πριν
συμφωνήσετε;
"Ποτέ δεν θα μπορούσα να αρνηθώ μια πρόταση από την Εθνική Ελλάδας, ειδικά με τον
τρόπο που με προσέγγισε ο πρόεδρος κ. Βασιλακόπουλο και τον τρόπο που μου εκδήλωσε
το ενδιαφέρον. Πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την ομάδα μου, την Καντού, που μου
έδωσε την άδεια να ανταποκριθώ σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση".
-Γνωρίζετε καλά τους Έλληνες παίκτες. Συμφωνείτε με την άποψη ότι αυτή η γενιά των
διεθνών είναι πολύ ταλαντούχα και μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις την ομάδα;
"Υπάρχουν πολλοί Έλληνες παίκτες, οι οποίοι συνδυάζουν το ταλέντο, την εμπειρία και τη
φιλοδοξία. Για να αποτελέσουν όμως όλοι αυτοί ένα σύνολο παικτών-νικητών, είναι κάτι
διαφορετικό και χρειάζεται να βρεθεί η σωστή χημεία. Αυτός είναι ο στόχος μας, με λίγα
λόγια να γίνουμε ΟΜΑΔΑ".
-Θα μας πείτε με λίγες λέξεις την μπασκετική σας φιλοσοφία;
"Πιστεύω ότι τα απλά πράγματα είναι καλύτερα. Όλοι πρέπει να βοηθούν όλους στην
άμυνα, όλοι πρέπει να μοιράζονται την μπάλα στην επίθεση".
-Ο πρώτος σας αγώνας μετά τη συμφωνία, είναι εναντίον της Μιλάνο, της ομάδας των
Αντώνη Φώτση και Γιάννη Μπορούση. Σκοπεύετε μετά τον αγώνα να έχετε την πρώτη σας
συζήτηση για την Εθνική;
"Σε ένα διάσημο παλιό βιβλίο, υπάρχει γραμμένη η φράση «υπάρχει χρόνος για τα πάντα».
Θα παρακολουθήσω στενά και θα συζητήσω μαζί με το επιτελείο της ομοσπονδίας, όλους
τους παίκτες οι οποίοι μπορεί να συμμετάσχουν στο πρώτο ραντεβού της Εθνικής, όταν
αρχίσουμε την προετοιμασία. Όπως ο κ. Βασιλακόπουλος επεδίωξε να με συναντήσει για να
συζητήσουμε από κοντά, και το εκτίμησα ιδιαίτερα, έτσι θα συναντήσω κι εγώ τους παίκτες
για να συζητήσουμε".
-Στην πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ, θα τεθείτε αντιμέτωπος με την Εθνική Ομάδα της
πατρίδας σας. Αυτή η αναμέτρηση γεννά κάποια ιδιαίτερα συναισθήματα;
"Έχω γεννηθεί στο Μιλάνο, έζησα στο Μιλάνο, δούλεψα στο Μιλάνο, ενώ τα τέσσερα
τελευταία χρόνια εργάζομαι στην Καντού. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι
υπάρχει μια ιδιαiτερότητα".
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