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Μετά από τρεις δεκαετίες παρουσίας στους ελληνικούς πάγκους, σε ανδρικές και
γυναικείες ομάδες, ο Άγγελος Τσίκληρας πήρε την απόφαση να αποδεχθεί την πρόταση της
Hoops Club και να μετακομίσει στον Λίβανο. Ο έμπειρος τεχνικός βρίσκεται εδώ και
ενάμιση μήνα στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Ο Άγγελος Τσίκληρας μίλησε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών
Καλαθοσφαίρισης για τη νέα σελίδα που άνοιξε στην καριέρα του, τη δουλειά που γίνεται
στον Λίβανο και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλουν άπαντες τους Έλληνες προπονητές
στο εξωτερικό.

Αναλυτικά μίλησε:

Για τη μετακόμισή του στον Λίβανο: "Η προοπτική του να εργαστώ εκτός Ελλάδας ήταν
κάτι που ανέκαθεν υπήρχε στο μυαλό μου, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Είναι μια πολύ
εμπειρία. Είμαι προπονητής εδώ και τριάντα περίπου χρόνια, είτε ως assistant είτε ως head
coach. Ήταν το επόμενο βήμα για την καριέρα μου. Θα μπορούσε να έρθει νωρίτερα, είχα κι
άλλες προτάσεις, που όμως δεν είχαν ανάλογη κατάληξη. Μέσα από τις προτάσεις που
είχα το καλοκαίρι, αυτή του Λιβάνου με κάλυπτε περισσότερο, οπότε η προοπτική αυτή
προέκυψε απόλυτα συνειδητά και είμαι πολύ ευχαριστημένος μέχρι στιγμής".

Για τις πρώτες του σκέψεις: "Ως άτομο, είμαι εκ φύσεως αισιόδοξος. Οπότε μόνο
όμορφες σκέψεις υπάρχουν αυτή την στιγμή. Στην ομάδα, ο ρόλος μου είναι πολλαπλός.
Αρχικά ως assistant coach στην ανδρική ομάδα και head coach στις ακαδημίες. Έχει 650
παιδιά στα τμήματα υποδομής η Hoops Club. Τέλος, είμαι τεχνικός σύμβουλος της
γυναικείας ομάδας. Η πρώτη σκέψη είναι να παρουσιάσουμε ένα αξιόμαχο σύνολο στην
ανδρική, να βελτιώσουμε περισσότερο τη λειτουργία της ακαδημίας, και τέλος να έχουμε
μια πολύ καλή παρουσία με το γυναικείο. Με σωστή και μεθοδική δουλειά, όλα θα γίνουν
πράξη".
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Για το επίπεδο του μπάσκετ στη χώρα: "Με γνώμονα τον ένα μήνα που βρίσκομαι εδώ,
κατάλαβα ότι στον Λίβανο υπάρχει διαφορετικός τρόπος σκέψης σε σχέση με την Ελλάδα
και την Ευρώπη, γενικότερα. Λειτουργούν λιγότερο με βάση το σκεπτόμενο μπάσκετ,
παίζουν πολύ στο τρανζίσιον. Αυτό βέβαια αποφέρει πολλά λάθη, είναι κάτι διαφορετικό. Η
δική μας ομάδα είναι νεανική, με πολύ μεγάλο και αμυντικό προσανατολισμό. Πέρα από τον
γρήγορο ρυθμό στην επίθεση, θέλουμε να προσθέσουμε στοιχεία σκεπτόμενου μπάσκετ.
Είμαστε σε καλό δρόμο μέχρι στιγμής".

Για το πώς αντιμετωπίζεται ο Έλληνας προπονητής στον Λίβανο: "Είναι αλήθεια
πως όχι μόνο στον Λίβανο, όσο βρίσκομαι εδώ, αλλά κι από την παρουσία μου ως
συνεργάτης του κόουτς Κώστα Κεραμιδά στην Εθνική Γυναικών τα τελευταία δύο χρόνια, ο
Έλληνας προπονητής αντιμετωπίζεται με πολύ μεγάλο σεβασμό. Για τις γνώσεις του και
τον τρόπο προσέγγισης. Δεν είναι τυχαίο το πόσοι Έλληνες εργάζονται στο εξωτερικό,
έχοντας τον απόλυτο σεβασμό όλων. Θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει απόλυτα δικαιολογημένα.
Το έχουμε κερδίσει, μένει να το διατηρήσουμε τόσο ψηλά".

Για τον μεγάλο προσωπικό του στόχο: "Έχω μάθει να δουλεύω σκληρά, κάτω από
οιεσδήποτε συνθήκες, για αυτό που λατρεύω. Πάντα θέτω μεγάλους στόχους, τόσο
βραχυπρόθεσμους όσο και μακροπρόθεσμους. Με υγεία και πίστη, όλα γίνονται. Αυτό που
έχει τεθεί ως πρωταρχικός στόχος, τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι να βελτιωθώ ακόμη
περισσότερο ως προπονητής, είτε δίνοντας είτε παίρνοντας γνώσεις, ώστε κάποια στιγμή
να γίνει το κάτι παραπάνω. Η προοπτική του Λίβανου είναι το παραπάνω βήμα για μένα,
μέχρι το επόμενο".
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