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Το Περιστέρι κατέκτησε τον τίτλο στο Πανελλήνιο Εφήβων που διεξήχθη στο κλειστό του
Αγίου Θωμά, σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές και απαιτητικές διοργανώσεις των
τελευταίων ετών. Η διακοπή λόγω του κορονοϊού μετέβαλε σημαντικά τα δεδομένα για όλες
τις ομάδες, το Περιστέρι βρήκε όμως τον τρόπο να ξεπεράσει τις δυσκολίες και την ήττα
από τον ΠΑΟΚ και να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου.

Ο προπονητής των κυανοκίτρινων, Κώστας Παπαμάρκος, μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ
για τη συντήρηση που έγινε εν μέσω καραντίνας, την σκληρή δουλειά στο γήπεδο μετά από
αποχή περίπου δυόμιση μηνών, αλλά και τον χαρακτήρα που έδειξαν οι παίκτες του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ:

Για την προετοιμασία εν μέσω καραντίνας και πανδημίας: "Ειδικά τον πρώτο μήνα,
δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο γυμναστής είχε δώσει στα παιδιά ένα
πρόγραμμα με ποδήλατο και κάποιες ασκήσεις για το σπίτι, προκειμένου να μπορούν να
συντηρούνται. Τον δεύτερο μήνα είχα διαρκή επικοινωνία με τα παιδιά για να είμαι κοντά
τους και να διατηρούμε την επαφή μας. Σκέψου ότι ακόμη κι όταν ξαναμπήκαμε στο γήπεδο,
δεν ξέραμε αν θα γίνουν οι αγώνες της τελικής φάσης. Αυτό που θέλαμε σε πρώτη φάση
ήταν να μπορέσουμε να βρούμε ρυθμό, στον βαθμό που αυτό ήταν δυνατό, μέσα στον Ιούνιο.
Όταν έγινε γνωστό πως θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Εφήβων, ξαναμπήκαμε σε πλήρες
πρόγραμμα. Το θετικό είναι ότι σε αυτή τη διαδικασία δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα με
τραυματισμούς, πλην του Τηλέμαχου Βησσαρίου που είχε ένα μικρό κάταγμα".

Για τον βαθμό δυσκολίας του Πανελληνίου Εφήβων: "Ουδείς προπονητής μπορούσε να
έχει ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα του, δεδομένης της πολύμηνης
αποχής από την δράση. Το καλό για εμάς είναι πως η ΕΣΚΑ είχε playoffs και
χρησιμοποιήσαμε τα δύο παιχνίδια που δώσαμε για να προετοιμαστούμε καλύτερα και να
μπούμε πάλι σε αγωνιστική φιλοσοφία. Λειτούργησε θετικά για εμάς ότι δώσαμε δύο
αγώνες πριν μπούμε στο Πανελλήνιο Εφήβων".
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Για το επίπεδο της διοργάνωσης: "Το επίπεδο της διοργάνωσης ήταν πολύ υψηλό, όπως
ακριβώς ήταν πέρσι. Επειδή είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια, γίνεται ειδική προετοιμασία.
Τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά. Γι αυτό, για παράδειγμα, βλέπεις περισσότερο τη
ζώνη σε σχέση με όσα δείχνουν οι ομάδες στη regular season ή στα τοπικά πρωταθλήματα.
Σε επίπεδο τακτικής, αυτή προσεγγίζει περισσότερο το ανδρικό. Όσον αφορά στο
Περιστέρι, υπήρχε καθημερινά πολύ καλή προετοιμασία για κάθε παιχνίδι. Όλο το επιτελείο
και της ανδρικής ομάδας βοηθούσε και συμμετείχε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η
φιλοσοφία που υπάρχει στην πρώτη ομάδα επηρεάζει ανάλογα το εφηβικό, γιατί υπάρχει κι
άμεση σύνδεση. Δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στην τακτική και πιστεύω ότι πήραμε πολύ καλό
βαθμό στο πώς αποτυπώθηκε αυτή στο παρκέ. Ήταν σημαντικό πως τα παιδιά
προσαρμόστηκαν και πώς αντέδρασαν σε αυτά που κάναμε εκείνη την στιγμή. Η ομάδα
ήταν αποφασισμένη και είχαμε δουλέψει πολύ σκληρά. Ο χαρακτήρας των παιδιών και της
ομάδας έπαιξε μείζονα ρόλο να φτάσουμε μέχρι τέλους. Μπορεί να μην παίξαμε το τέλειο
μπάσκετ σε κάποια σημεία, αλλά είχαμε τη διάθεση και την επιθυμία να κάνουμε αυτό που
χρειάζεται για να κερδίσουμε. Δείξαμε χαρακτήρα".

Για όσα έγιναν τις πέντε ημέρες των αγώνων: "Είναι σημαντικό το πρόγραμμα που
έχει κάθε ομάδα. Για εμάς ήταν σημαντικό που ξεκινήσαμε με ένα πιο βατό παιχνίδι, κι όχι
ντέρμπι. Μετά από τόσο μεγάλη αποχή από την δράση δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει η
ομάδα σου σε ένα ντέρμπι, ειδικά αν αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι μετά από τόσο καιρό. Με
το Ηράκλειο ήμασταν πιστοί στις αρχές μας και γι αυτό δεν κινδυνεύσαμε. Τη δεύτερη
αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ κάναμε λάθη και δείξαμε κακή οργάνωση και εκτελέσεις. Μας
έβαλαν σε ένα ελεύθερο παιχνίδι, που δεν ανταποκριθήκαμε. Εκεί είδαμε και την αντίδραση
της ομάδας, αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Μιλήσαμε την ίδια μέρα με τα παιδιά, για να
πάρουμε την απογοήτευσή τους. Είναι σημαντικό μετά από μια μεγάλη ήττα, να παίζεις
άμεσα δύσκολο παιχνίδι. Δείξαμε τον χαρακτήρα μας και αντιδράσαμε, με Προμηθέα
Πάτρας και Ολυμπιακό. Νομίζω ότι επικρατήσαμε εν τέλει χάρη στην σκληράδα που είχαμε
πνευματικά και τον χαρακτήρα μας".
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