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Ο Θανάσης Παπαχατζής μίλησε στο Sepk.gr για την εντυπωσιακή νίκη επί της Οστάνδης,
για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Πανιώνιος και όλες οι ομάδες του ελληνικού
πρωταθλήματος, καθώς και τα σημεία που χρίζουν βελτίωσης ως το τέλος της σεζόν.
Την Τετάρτη οι "κυανέρυθροι" έκαναν δύο ανατροπές για να κερδίσουν τελικά την Οστάνδη
με το εντυπωσιακό τρίποντο του Βλάντο Γιάνκοβιτς στην εκπνοή. Για το παιχνίδι αυτό ο
άμεσος συνεργάτης του Γιάννη Σφαιρόπουλου δήλωσε: "ήταν μεγάλο το κέρδος από αυτό
το παιχνίδι γιατί δείξαμε μαχητικότητα και κυνηγήσαμε τη νίκη παρότι βρεθήκαμε πίσω στο
σκορ και στην κανονική διάρκεια και στην παράταση. Είναι επίσης σημαντικό ότι δύο
παίκτες έβαλαν μεγάλα σουτ.
Η ομάδα αν και αιφνιδιάστηκε στην αρχή, κατάφερε να προσαρμοστεί στην ταχύτητα του
αντιπάλου. Γιατί αυτό που φάνηκε από τα παιχνίδια του Eurocup είναι ότι η ομάδα υστερεί
ταχύτητας τόσο στο transition, όσο και στο "πέντε εναντίον πέντε". Αυτή είναι η μεγάλη
διαφορά με το ελληνικό πρωτάθλημα και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τη
βελτιώσουμε".
Ο assistant coach του Πανιωνίου απάντησε κιόλας στην ερώτηση σχετικά με τη διαφορά
ταχύτητας, αν δηλαδή αυτή ευθύνεται στην διαφορά ποιότητας ή και στο στυλ παιχνίδιου.
"Και στα δύο. Είναι θέμα ποιότητας παικτών, αλλά και φιλοσοφίας. Στην Ελλάδα οι
προπονητές, που είναι πολύ υψηλού επιπέδου, δίνουν μεγάλο βάρος στην τακτική. Θέλουν
να ελέγχουν το παιχνίδι και έτσι δεν δίνουν ελευθερία στο transition.
Εμείς θέλουμε να το διορθώσουμε αυτό και στην επίθεση και στην άμυνα. Για να γίνει αυτό
πρέπει οι παίκτες να αποκτήσουν μέσω της προπόνησης αυτή τη συνήθεια" πρόσθεσε.
Ακόμη αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι από εδώ και μπρος η ομάδα της Νέας Σμύρνης δεν
θα έχει "διπλά" παιχνίδια. "Νομίζω ότι για κάθε ομάδα είναι προτιμότερο να έχει δύο ματς
την εβδομάδα. Μέσα από αυτά αποκτούνται εμπειρίες, που δεν μπορούν να συγκριθούν με
τις εικόνες από μια προπόνηση. Μόνο μέσα από τη διαδικασία των αγώνων προοδεύει μια
ομάδα και για αυτό θα είναι προτιμότερο να παίζει δύο αντί για ένα.
Οι διπλές υποχρεώσεις, βέβαια, απαιτούν καλή φυσική κατάσταση και πάνω από όλα
μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης. Θα πρέπει, δηλαδή, οι παίκτες και οι προπονητές να
πηγαίνουν από το ένα ματς στο άλλο, είτε έχει γίνει κάτι καλό, είτε κάτι κακό.
Για μας, βέβαια, που αναλάβαμε την ομάδα στη μέση της χρονιάς το ένα παιχνίδι τη
βδομάδα θα μας δώσει χρόνο και θα μας βοηθήσει στη συνέχεια. Αν, όμως, ξεκινούσαμε από
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την αρχή θα μας ενδιέφερε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε ως το τέλος, αφού αυτός
είναι άλλωστε ο στόχος κάθε ομάδας: να κερδίζει και να συνεχίζει" συμπλήρωσε ο έμπειρος
προπονητής.
Όσο για τα σημεία στα οποία θέλει να δει τον Πανιώνιο να βελτιώνεται ως το τέλος της
χρονιάς; "Υπάρχει πρόβλημα νοοτροπίας. Ήρθαν πολύ γρήγορες κάποιες νίκες στο ελληνικό
πρωτάθλημα και οι παίκτες πίστεψαν ότι είναι καλύτεροι ατομικά ή σαν ομάδα από ότι ήταν
στην πραγματικότητα. Μέσω του Eurocup προσγειώθηκε ο Πανιώνιος ανώμαλα, λόγω αυτής
της διαφοράς στον ρυθμό. Το αποτέλεσμα ήταν να κλωνιστεί η αυτοπεποίθηση των
παικτών.
Η ομάδα έχει ταλέντο, αλλά δεν έχει στηρίγματα. Έχει μόνο δύο έμπειρους παίκτες, τον
Μπατή και τον Μπούκερ, που δεν έχουν όμως αυτόν ακριβώς το ρόλο του ηγέτη, του παίκτη
που θα κουβαλήσει την ομάδα. Είναι καλοί παίκτες-συνόλου.
Το καλοκαίρι, ίσως έπρεπε να παρθούν διαφορετικές αποφάσεις. Να αποκτηθούν, δηλαδή,
τρεις παίκτες (πλέι-μέικερ, περιφερειακός και ψηλός) στηρίγματα, που θα είναι έμπειροι
και θα βοηθήσουν τους υπόλοιπους. Θα αποτελούσαν τα στηρίγματα και θα μπορούσαν έτσι
να αποφευχθούν τα πάνω-κάτω από παιχνίδι σε παιχνίδι ή μέσα στο ίδιο το παιχνίδι.
Αυτό συμβαίνει συνολικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι θέμα φιλοσοφίας και απόφασης,
αν θα αποκτηθούν δηλαδή μέτριοι ξένοι ή κάποιοι που θα κάνουν τη διαφορά. Παράδειγμα
είναι ο Απόλλων Πατρών που όλοι οι ξένοι έχουν πολύ θετική προσφορά" κατέληξε.
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