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Ο οικοδεσπότης Βασίλης Οικονομίδης ξεκίνησε την εκδήλωση:
«Είναι μια εκδήλωση που φέρνει μαζί όλη την οικογένεια του μπάσκετ. Μακάρι να έχουμε
ένα καλό πρωτάθλημα, αφού κάθε χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω.
Ας προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα για τις επόμενες γενιές. Πάνω από
όλα εύχομαι καλή χρονιά και με υγεία».

Ακολούθησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός και πρόεδρος των Ελλήνων Προπονητών
Παναγιώτης Γιαννάκης: «Συγχαρητήρια σ’ όσους έχουν βοηθήσει το ευρωπαϊκό και το
παγκόσμιο μπάσκετ να φτάσει σ’ αυτό το επίπεδο. Δείχνουν και σε μας τον δρόμου για να
πείσουμε τους νέους να ασχοληθούν σοβαρά με το μπάσκετ. Για να το πετύχουμε όμως,
πρέπει να έχουμε καλύτερη συνεργασία με όλους τους φορείς. Καλή επιτυχία και πρόοδο
όχι μόνο αθλητική, αλλά και ως άνθρωποι. Το μπάσκετ μακάρι να δώσει για ακόμα μια
φορά τη δυνατότητα στον κόσμο να αντιληφθεί ότι με τον αθλητισμό μπορούμε να
ζήσουμε συγκλονιστικές και μοναδικές στιγμές».
Από την πλευρά των παικτών ο Γιάννης Γιαννούλης ήταν αυτός που εκπροσώπησε τον…
κλάδο: «Πίσω από τις λαμπρές εκδηλώσεις, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα χωρίς
λύσεις. Πολλά παιδιά ξεκινούν στο στίβο μάχης με ανοιχτές πληγές από προηγούμενες
σεζόν. Ελπίζω τη νέα χρονιά να μην υπάρχει τίποτε από τα παλιά».

Από τους προπονητές της Α1 πρώτος τον λόγο πήρε ο τεχνικός των πρωταθλητών
Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο οποίος τόνισε: «Εμείς όπως κάθε χρόνο θα προσπαθήσουμε να
παίξουμε καλό μπάσκετ και να κάνουμε ευτυχισμένους τους φιλάθλους μας. Από την
πρώτη στιγμή που μαζευτήκαμε για την προετοιμασία ξεκαθάρισα στους παίκτες μου ότι
αυτός είναι ο βασικός μας στόχος».

Ο Πίνι Γκέρσον ομολόγησε ότι «πριν σκεφτώ πώς θα αλλάξω καρέκλα με τον
Ομπράντοβιτς, και θα τον φέρω στην δική μου, του προπονητή της δεύτερης ομάδας,
σκέφτομαι πρώτα όλες τις άλλες ομάδες. Υπάρχουν πολλές βελτιωμένες σε σχέση με
πέρυσι. Εγώ στο σχολείο μου έμαθα ότι το κέικ ψήνεται στον φούρνο. Στον Ολυμπιακό
πρέπει να ψήσω κέικ στον… μικροκυμάτων. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα προσπαθήσουμε να
κάνουμε καλή ομάδα και να είμαστε ανταγωνιστικοί για να διεκδικήσουμε το
πρωτάθλημα».

Ο Γκόρντον Χέρμπερτ εξήγησε πως ο Αρης «έχει μια σπουδαία παράδοση και αυτή πρέπει
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να την διατηρήσουμε. Να παίξουμε σπουδαίο μπάσκετ, για την πόλη, για τον σύλλογο και
πάνω απ’ όλα για τον κόσμο μας. Θέλουμε κάθε φορά που θα φεύγουν από το γήπεδο να
τους έχουμε κάνει περήφανους για τον τρόπο με τον οποίο αγωνιστήκαμε».

Ο Μηνάς Γκέκος ξεκαθάρισε πως ο Πανιώνιος «είναι νέα ομάδα και σε πρόσωπα και σε
ηλικίες. Είναι λίγο πιο δύσκολο να μοντάρεις ένα τέτοιο σύνολο, από ένα με έμπειρους
παίκτες. Υπάρχει όμως μεγάλος ενθουσιασμός και μεγάλο ταλέντο. Το στοίχημα είναι να
παίξουμε καλά και να λένε όλοι ότι ο Πανιώνιος ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο».

Ο Γιώργος Καλαφατάκης έθεσε ως στόχο του Πανελληνίου «να μείνουμε στις ομάδες που
βρίσκονται ψηλά και να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Θέλουμε να παίξουμε καλό μπάσκετ,
αλλά το αποτέλεσμα μετράει, στο δια ταύτα κρίνονται όλοι. Εχουμε μια πλήρη και
φιλόδοξη ομάδα και θέλουμε να διατηρήσουμε όσα πετύχαμε πέρυσι και μετά να
κοιτάξουμε και λίγο παραπάνω».

Ο Ταμπ Μπάλντουιν παραδέχθηκε ότι «πάντα είχα την φιλοδοξία να κοουτσάρω στην
Ευρώπη, ειδικά στην Δυτική και φυσικά στην Ελλάδα που έχει μια από τις πιο δυνατές
λίγκες. Είναι προνόμιο το να κοουτσάρεις στην Ελλάδα», ενώ για τον ΠΑΟΚ είπε πως
«έχουμε μια καινούργια ομάδα και δουλεύουμε σκληρά για να πετύχει».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε πως «η Ολύμπια είναι ένα μέρος της μπασκετικής
ολότητας, που μέσω της Εθνικής, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Αρη έχει ανέβει
ψηλά. Συμμετέχουμε με στόχο να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε σε όλα τα επίπεδο και
να αποτελούμε μέρος της συνολικής βελτίωσης του ελληνικού μπάσκετ. Ο στόχος μας
είναι να μείνουμε στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι, αυτό θα είναι ένα βήμα μπροστά».

Ο Ντάρκο Ρούσο είπε πως είναι υπερήφανος «που ανήκω στην οικογένεια του Αμαρουσίου.
Όλα λειτουργούν σχεδόν άψογα. Θέλουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από πέρυσι.
Δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα και θα προσπαθήσουμε να τερματίσουμε στην πέμπτη ή,
την έκτη θέση».

Ο Αγγελος Κορωνιός είχε να επισημάνει πως «όπως σαν αθλητής είχα στόχο τον
πρωταθλητισμό και σαν προπονητής έχω το ίδιο πράγμα στο μυαλό μου. Η ΑΕΚ αλλάζει
σελίδα, όλα είναι αλλαγμένα και γίνεται μια καινούργια προσπάθεια. Με τέτοια ιστορία,
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δεν μπορεί παρά να έχει στόχο τον πρωταθλητισμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα
να κατακτήσει το πρωτάθλημα».

Ο Γιάννης Χριστόπουλος διευκρίνισε πως ο κατ’ αρχάς στόχος της Ολυμπιάδας είναι «να
είμαστε σοβαροί, να δουλέψουμε σκληρά πάνω στο πλάνο που έχουμε φτιάξει και να
είμαστε περήφανοι για κάθε αγωνιστικό λεπτό στο οποίο συμμετέχουμε. Θα ξαναπώ ότι
πρέπει να φοράμε τα παπούτσια των παικτών πριν από αυτούς».

Ο Κώστας Πιλαφίδης, ως κόουτς της ΑΕΛ ενημέρωσε ότι «η φιλοδοξία μας είναι να
παρουσιάσουμε ένα καλό σύνολο, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να βοηθήσουμε να γίνει
ένα καλύτερο πρωτάθλημα, χωρίς εντάσεις, ώστε να γυρίσει και ο κόσμος στο γήπεδο».

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος στάθηκε στο ότι «η φετινή σεζόν είναι για το Αιγάλεω η
χρονιά της καθιέρωσης. Αν και δεν αρχίσαμε πολύ καλά, πλέον έχουν βελτιωθεί οι
συνθήκες, είμαστε αισιόδοξοι και πρέπει να έχουμε υπομονή σα νέα ομάδα. Στόχος είναι η
παραμονή και η σωστή λειτουργία».

Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής ξεκίνησε με… ένα μύθο («λένε ότι η καρέκλα του προπονητή είναι
ηλεκτρική») πριν ενημερώσει πως ως κόουτς του Κολοσσού «νιώθω ότι κάθομαι σε άνετη
καρέκλα. Ισως φέτος διάλεξα την σωστή. Η εμπειρία που έχω μου δίνει την πεποίθηση ότι
θα έχουμε μια καλή χρονιά».

Οσο για τον Στέργιο Κουφό ξεκαθάρισε ότι «δεν θα αλλάξει η φιλοσοφία του Ρεθύμνου,
που κάθε ένα χρόνο τους τέσσερις τελευταίους, πετυχαίνει και από ένα μικρό θαύμα.
Απλά φέτος, θα χρειαστεί ένα λίγο μεγαλύτερο».
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