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Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε στο Sepk.gr για τη μετάβαση του από assistant coach του
Παναθηναϊκού, σε head coach μιας ομάδας στο εξωτερικό. Ακόμη ανέλυσε τους στόχους της
Μπανβίτ, την μπασκετική κουλτούρα των Τούρκων, αλλά και την πορεία της Εθνικής μας
ομάδας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Σλοβενίας.

Ο Δημήτρης Ιτούδης ξεκίνησε αναφερόμενος στις ιδιαιτερότητες που συναντά ένας
προπονητής όταν εργάζεται στο εξωτερικό: "Η δουλειά του προπονητή δεν είναι
διαφορετική. Αυτό, βέβαια, έχει να κάνει με το που βρίσκεται, τους ανθρώπους, τις ιδέες,
την οργάνωση. Αλλά πάντα θέλεις να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό. Για μένα είναι πολύ
σημαντικό ότι έχω για άμεσο συνεργάτη, τον Ανδρέα Πιστιόλη, με τον οποίο δουλέψαμε
μαζί στον Παναθηναϊκό. Πρέπει, όμως, πάντα να προσαρμόζεσαι στις συνθήκες, στην
κουλτούρα, ακόμη και στο κλίμα. Ή για παράδειγμα στο γεγονός ότι στην Αθήνα υπάρχει
κίνηση, ενώ εδώ δεν υπάρχει".

Στο θέμα της αθλητικής (και δει μπασκετικής) κουλτούρας υπάρχουν αρκετά μεγάλες
διαφορές μεταξύ των δύο χωρών. "Οι Έλληνες προπονητές έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά
τα τελευταία χρόνια. Ο ερχομός στην Ελλάδα προπονητών όπως ο Ίβκοβιτς και κυρίως ο
Ομπράντοβιτς, για τον οποίο μπορώ να μιλήσω με μεγαλύτερες λεπτομέρειες, έχουν
βοηθήσει πολύ τους Έλληνες προπονητές και τις ελληνικές ομάδες στον τομέα της
οργάνωσης, των ιδεών και των στόχων. Πλέον ο Έλληνας προπονητής, αλλά και ο Έλληνας
παίκτης είναι καταρτισμένος.

Η Τουρκία από την άλλη βρίσκεται σε έξαρση. Γίνεται μια μεγάλη οικονομική επένδυση και
το τουρκικό μπάσκετ μπορεί να συγκριθεί με τις παλιές καλές ημέρες του ελληνικού.
Υπάρχουν 10-12 πολύ καλές ομάδες που διεκδικούν θέση στα πλέι-οφ, έχουν υψηλό
μπάτζετ, καλούς ξένους και στόχους. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και προσήλωση"
σχολίασε ο προπονητής της Μπανβίτ που εκφράζει τις αντιθέσεις του στον κανονισμό των
δύο γηγενών παικτών στην πεντάδα. "Είναι ένας κανονισμός που δεν βγαίνει, έτσι όπως τον
φανταζόντουσαν οι αρμόδιοι. Καταρχήν είμαι υπέρ της χρήσης των γηγενών παικτών, είτε
μιλάμε για Έλληνες, ή για Τούρκους. Και προφανώς σαν προπονητής θα ήθελα να πάρω
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γηγενείς παίκτες και να τους χρησιμοποιώ. Ωστόσο, ο κανονισμός που έγινε για την
ενίσχυση των εθνικών ομάδων, δεν έχει λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αν και δεν
ισχύει αυτό για τους δικούς μου παίκτες, υπάρχουν πολλοί Τούρκοι παίκτες σε άλλες
ομάδες, που λόγω της κατάστασης είναι κακομαθημένοι".

Ο Δημήτρης Ιτούδης θα επιστρέψει μετά από αρκετά χρόνια στο ρόλο του πρώτου
προπονητή, όπως είχε συμβεί στον ΠΑΟΚ και στον Φίλιππο. "Στον Παναθηναϊκό ήμουν ένας
ασίσταντ κόουτς με πολλές αρμοδιότητες. Είχα χώρο να εργαστώ, δεν ήταν η τυπική θέση
βοηθού, όπως την ξέραμε παλιά, ενός προπονητή δηλαδή που δεν θα είχε επιλογές ή
προσφορά στη δομή της φιλοσοφίας της ομάδας. Βέβαια το ρόλο του πρώτου προπονητή
τον βιώνεις διαφορετικά στο πετσί σου, είναι διαφορετικές οι ευθύνες και το τι περιμένει ο
κόσμος από σένα. Μπορούμε να πούμε ότι ο όγκος δουλειάς μειώνεται, σε σχέση με τον
ασίσταντ κόουτς, αλλά η ευθύνη είναι μεγαλύτερη. Όντως δεν θα κάνω τις ίδιες αναλύσεις
που έκανα στον Παναθηναϊκό, αυτή θα είναι δουλειά των συνεργατών μου και του
επικεφαλής Ανδρέα Πιστιόλη που θα προσπαθήσει να περάσει το σύστημα που
χρησιμοποιούσαμε στην Ελλάδα, αλλά και πάλι θα δω παιχνίδια, θα δω βίντεο και θα
συνεχίσω να σκέφτομαι το μπάσκετ 24 ώρες το 24ώρο".

Όσο για τους στόχους της Μπανβίτ; "Ήρθα σε μια ομάδα που έχει γνωρίσει αρκετές
επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Είναι μια δύσκολη δουλειά, αλλά οι άνθρωποι εδώ είναι
συνειδητοποιημένοι και γνωρίζουν τις συνθήκες. Το πρωτάθλημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο,
πολύ δυσκολότερη σε σχέση με πέρσι αφού η Φενέρμπαχτσε/Ούλκερ πήρε τον καλύτερο
προπονητή στην Ευρώπη, η Εφές είναι πάντα η Εφές, η Γαλατάσαραϊ είναι δυνατή, η
Μπεσίκτας βρήκε και πάλι σπόνσορα και ακολουθούν κι άλλες πολύ ισχυρές ομάδες. Θεωρώ
ότι το τουρκικό πρωτάθλημα είναι το δεύτερο μετά το ισπανικό, σε μεγέθη, μπάτζετ και
αριθμό ανταγωνιστικών ομάδων.

Η οικογένεια που αντιπροσωπεύει την ομάδα αντιλαμβάνεται την προσπάθεια του ως
κοινωνικό έργο για μια ολόκληρη πόλη. Υπάρχει πολύ καλή οργάνωση, έχουν μια θυγατρική
ομάδα στην Α2, πολύ καλά τμήματα υποδομής όπου τα παιδιά μένουν στις εγκαταστάσεις
της ομάδας, τρώνε, κοιμούνται. Στόχος είναι η παραγωγή αθλητών, όπως έγινε με τον
Τουρκιλμάζ που πήγε φέτος στη Φενέρμπαχτσε και ήταν μέλος της ομάδας από εννέα
ετων. Εγώ προσωπικά θα δουλεύω και με τα άλλα τμήματα, τη θτγατρική, τα τμήματα
υποδομής για να γίνει μια ολοκληρωμένη δουλειά.

Ο πρώτος χρονικά στόχος της ομάδας, ωστόσο, είναι τα προκριματικά της Ευρωλίγκας που
αποτελούν μια μεγάλη πρόκληση όπως είναι κατανοητό. Είναι όμως κάτι πρωτόγνωρο, διότι
το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι και ένας τελικός. Ένα παιχνίδι do or die. Αυτό δεν είναι
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εύκολο και για αυτό θέλουμε και τα φιλικά μας να είναι back-to-back παιχνίδια. Θα παίξουμε
στην Κωνσταντινούπολη με την Εφές, τη Γαλατά και την Κίμκι και στη Γερμανία με τη
Μπάμπεργκ, τη Λιέτουβος και τον Άρη σε συνεχόμενα ματς".

Τέλος ο Δημήτρης Ιτούδης αναφέρθηκε και στην πορεία της Ελλάδα, αλλά και της Τουρκίας
στο Ευρωμπάσκετ. "Η πορεία της Τουρκίας ήταν αποτυχημένη. Αλλά η αποτυχία είναι
κομμάτι της δουλειάς μας. Είναι πιο αρμόδιος όμως να μιλήσει για αυτό ο Μπόσα
Τάνιεβιτς. Το χθεσινό ματς με την Ιταλία δεν το είδα γιατί δίναμε φιλικό με τον
Πανελευσιανιακό, αλλά γενικά πιστεύω ότι είναι μια ώριμη ομάδα, με μια φουρνιά παικτών
που έχουν γαλουγηθεί στις ομάδες τους και έχουν υψηλό επίπεδο, έχουν κατακτήσει
τίτλους και ξέρουν τι σημαίνει ήττα. Υπάρχει η εμπιστοσύνη, η τεχνογνωσία κι η
υποστήριξη από τον πάγκο για να πετύχει".
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