Η συνέντευξη Τύπου των προπονητών της Α1
Δευτέρα, 19 Οκτώβριος 2009 16:51

Οι προπονητές της Α1 παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της Δευτέρας σε
κεντρικό ξενοδοχείο, μιλώντας για τις προκλήσεις και τους στόχους των ομάδων τους στο
δύσκολο και απαιτητικό ελληνικό πρωτάθλημα.
Ζέλικο Ομπράντοβιτς (Παναθηναϊκός): &quot;Στόχος μας είναι να παίξουμε καλό
μπάσκετ, να κατακτήσουμε όλα τα τρόπαια και φέτος και το γήπεδο μας να είναι γεμάτο σε
κάθε ματς&quot;.
Παναγιώτης Γιαννάκης (Ολυμπιακός): &quot;Οι στόχοι μας φέτος είναι ξεκάθαροι.
Δουλεύουμε σκληρά για να καλύψουμε τις αδυναμίες μας και με υπομονή και προσπάθεια θα
κάνουμε τα πάντα για να τα καταφέρουμε. Θέλουμε να παίξουμε καλό μπάσκετ&quot;.
Γιώργος Μπαρτζώκας (Μαρούσι): &quot;Η χρονιά ξεκίνησε ήδη εντυπωσιακά. Τώρα
καλούμαστε να χωρέσουμε δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη, αλλά με σκληρή δουλειά
μπορούμε να τα καταφέρουμε. Με την ευκαιρία που μου δίνεται θα ήθελα να ευχαριστήσω
τον Σούλη Μαρκόπουλο, γιατί με τη δική του δουλειά η ομάδα διεκδίκηση την είσοδο της
στην Ευρωλίγκα&quot;.
Φώτης Κατσικάρης (Άρης) &quot;Χαίρομαι που επέστρεψα στην Ελλάδα και ειδικά στον
Άρη, μια ομάδα με μεγάλη ιστορία και δυναμική. Η χρονική στιγμή της άφιξης μου δεν
αφήνει χρονικό περιθώριο για μεγάλη βελτίωση, αλλά θα προσπαθήσουμε σκληρά και είμαι
πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην Ελλάδα&quot;.
Νέναντ Μάρκοβιτς (Πανιώνιος): &quot;Η χρονιά είναι εντελώς διαφορετική φέτος. Η
ομάδα μας είναι αρκετά νέα. Θα είναι μια πολύ δύσκολη σεζόν και εγώ θα είμαι πολύ
χαρούμενος αν μπούμε στα πλέι οφ&quot;.
Σούλης Μαρκόπουλος (ΠΑΟΚ): &quot;Ομάδες σαν τον ΠΑΟΚ θα πρέπει να στοχεύουν
ψηλά. Οι συνθήκες είναι δύσκολες, αλλά θα δουλέψουμε σκληρά και στο τέλος θα κάνουμε
ταμείο&quot;.
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Γιάννης Σφαιρόπουλος (Κολοσσός Ρόδου): &quot;Εύχομαι καλή χρονιά με υγεία σε
όλους. Στόχος μας είναι να αποδείξουμε πως η περσινή χρονιά δεν ήταν πυροτέχνημα.
Θέλουμε να επαναλάβουμε την περσινή πορεία και θα δουλέψουμε σκληρά για να τα
καταφέρουμε&quot;.
Κώστας Φλεβαράκης (ΑΕΚ): &quot;Όπως όλοι ξέρετε έχουμε προβλήματα αλλά θέλουμε
να τελειώσουμε τη χρονιά με ψηλά το κεφάλι όπως ακριβώς κάναμε και πέρσι. Για να γίνει
αυτό θα πρέπει να έχουμε μεγάλη βοήθεια από τον κόσμο&quot;.
Κώστας Πιλαφίδης (Καβάλα): &quot;Η Καβάλα πρέπει να συνεχίσει όπως πέρσι και
πρέπει να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς. Στόχος μας είναι η παραμονή της ομάδας
στην Α1&quot;.
Βαγγέλης Κουτσκοκέρας (Ολύμπια Λάρισας): &quot;Είναι μια ιστορική στιγμή για την
πόλη. Θα δώσουμε όλοι το κάτι παραπάνω. Πλέον υπάρχει μια ομάδα στην πόλη και για
αυτό θέλουμε όλο τον κόσμο δίπλα μας&quot;.
Βαγγέλης Αγγέλου (Τρίκαλα): &quot;Καλή δύναμη στους φορείς του ελληνικού μπάσκετ.
Κυνηγάμε την παραμονή μας στην κατηγορία και φέτος και ζητούμε την συσπείρωση της
κοινωνίας, προκειμένου να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο&quot;.
Θανάσης Σκουρτόπουλος (Περιστέρι): &quot;Επιστρέψαμε στην Α1 και θέλω να
φτιάξουμε μια ανταγωνιστική ομάδα και τυπικά ο στόχος μας είναι να καθιερωθούμε&quot;.
Στέργιος Κουφός (Ηλυσιακός): &quot;Για μας είναι ακόμη πιο όμορφα τα πράγματα!
Προτεραιότητα μας είναι τα νέα παιδιά. Και ισότιμος με την παραμονή είναι ο στόχος να
καθιερωθούν οι παίκτες μας στο πρωτάθλημα της Α1&quot;.
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