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Η Εθνική Ανδρών ξεκινάει την προσπάθειά της στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας με
αντίπαλο το Μαυροβούνιο (1/9, 15:00). Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει να
αρχίσει με το δεξί τη διοργάνωση, απέναντι σε μια ομάδα που παρουσιάζεται δυνατή στην
γραμμή των ψηλών και φιλοδοξεί να... κάνει τη ζημιά στη "γαλανόλευκη".

Λίγο πριν από το πρώτο τζάμπολ στην Κίνα, ο assistant coach της Εθνικής Ανδρών,
Θανάσης Μολυβδάς, μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ για τη σημερινή μονομαχία, αλλά
και τη δουλειά που έγινε τον τελευταίο μήνα.

"Η προετοιμασία σε γενικές γραμμές εξελίχθηκε αρκετά καλά, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να
κάνει με την τακτική και το στήσιμο της ομάδας. Η κλιμάκωση ήταν αυτή που θέλαμε.
Ευελπιστούμε ότι θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι στο πρώτο επίσημο παιχνίδι με το
Μαυροβούνιο" δήλωσε αρχικά στο sepk.gr και εξήγησε:

"Οι δύο τραυματισμοί μάς επηρέασαν στο θέμα της λειτουργίας. Πρώτον, το πρόβλημα του
Κώστα Σλούκα μάς πήγε λίγο πίσω σε κάποια θέματα τακτικής προετοιμασίας. Εν
συνεχεία, ήρθε ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του Γιάννη Αθηναίου. Ήταν ένα σοκ τόσο για
το παιδί, όσο και για εμάς. Αυτό το συμβάν, μας έκανε ακούσια να κατεβάσουμε λίγο
ταχύτητα από την στιγμή που συνέβη κι έπειτα. Σε γενικές γραμμές, το πλάνο που είχαμε
από την αρχή καταστρώσει, εξελίχθηκε ομαλά. Η ομάδα αυτή την στιγμή βρίσκεται σε έναν
πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας για τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου".

Το Μαυροβούνιο, η Νέα Ζηλανδία και η Βραζιλία είναι οι τρεις αντίπαλοι της Ελλάδας στην
πρώτη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Θανάση Μολυβδά να επισημαίνει πως "τα
φιλικά που δώσαμε σε μεγάλο βαθμό μάς έχουν προετοιμάσει για την ποικιλομορφία των
αντιπάλων στην πρώτη φάση. Το Μαυροβούνιο είναι ομάδα της γιουγκοσλαβικής σχολής, ο
αγώνας που δώσαμε με τη Σερβία στο "Ακρόπολις" είναι παρόμοιος με αυτόν που
περιμένουμε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Η Νέα Ζηλανδία μοιάει σε στυλ με
Δομινικανή Δημοκρατία, αφού το παιχνίδι της βασίζεται στην ταχύτητα, την ένταση και την
σκληρότητα. Ενώ, η Βραζιλία είναι μια ομάδα που συνδυάζει τα δύο αυτά κομμάτια.
Προσπαθεί να παίξει σε γρήγορο ρυθμό, αλλά έχει έμπειρους παίκτες, που ξέρουν να
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ελέγχουν τον ρυθμό".

Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η Εθνική Ανδρών στα ασιαετικά παρκέ; "Το πού μπορεί να
φτάσει η Εθνική, δεν είναι κάτι που μπορούμε εύκολα να το πούμε. Όλοι θέλουμε να πάμε
όσο το δυνατόν πιο μακριά. Τις περισσότερες φορές όμως, τα πράγματα κρίνονται σε ένα
χιαστί παιχνίδι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Σε όλα τα μέλη της ομάδας, υπάρχει μεγάλη
όρεξη και διάθεση είναι να δουλέψουμε σκληρά για να πάμε μακριά στη διοργάνωση"
απάντησε σε πρώτο χρόνο ο assistant coach του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος,
για να προσθέσει:

"Το τι μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία, θεωρώ ότι σιγά σιγά έχουμε φτιάξει μια καλή
ομοιογένεια και χημεία. Θα αποτελέσει βασικό κριτήριο για την πορεία μας στη
διοργάνωση. Οι σχέσεις των παιδιών είναι άριστες. Κι αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό θα
βοηθήσει. Αγωνιστικά, θεωρώ ότι ξεκινάμε από την άμυνα. Αυτή η ομάδα έχει τη
δυνατότητα να παρουσιάζει μια ποικιλομορφία. Από την άμυνα, θα βρούμε τις αφορμές που
ψάχνουμε για να τρέξουμε το γήπεδο. Η δυνατότητα που έχουμε στο να παίξουμε άμυνα και
να ανοίξουμε τον αιφνιδιασμό, είναι τα δύο μεγάλα όπλα μας θεωρώ. Από εκεί και πέρα,
στο παιχνίδι μισού γηπέδου, έχουμε παίκτες που μπορούν να δώσουν ποιότητα. Εν
κατακλείδι, τρία κύρια χαρακτηριστικά: εμπειρία, δυνατή άμυνα και ταχύτητα".

Τέλος, αναφορικά με το πώς αντιμετωπίζουν στην Κίνα την ελληνική αποστολή (και ελέω
του Γιάννη Αντετοκούνμπο), σημείωσε πως "ο κόσμος έχει προσεγγίσει πολύ ζεστά την
ομάδα. Αυτό προφανώς έχει να κάνει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και με τον Γιάννη
Μπουρούση που ήταν για μία διετία στην Κίνα. Ο Γιάννης Αντεοκούνμπο είναι παγκόσμια
φυσιογνωμία, κι ο Γιάννης Μπουρούσης είναι διάσημος εδώ. Ο κόμος αντιμετωπίζει πολύ
ζεστά όλα τα παιδιά. Στο Σουτσόου, που παίξαμε φιλικούς αγώνες, τύχαμε πολύ θερμής
υποδοχής. Και τα τρία ματς ήταν σχεδόν σολντ άουτ. Τώρα στη Ναντζίνγκ, δεν έχουμε
καταλάβει πώς θα είναι η κατάσταση. Γιατί οι αποστάσεις είναι μεγάλες, το ξενοδοχείο
είναι μακριά από το γήπεδο. Ελπίζουμε όμως να λάβουμε την ίδια αγάπη και υποστήριξη
από τον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο".

2/2

