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Η έλευση του Παύλου Νώντα στο τιμόνι της Καλαμάτας Bc έχει λειτουργήσει ευεργετικά με
το σύλλογο να μετράει ήδη δύο νίκες μέσα σε τέσσερις αγωνιστικές στον Α' όμιλο της Γ'
εθνικής. Ο νεαρός τεχνικός μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ (sepk.gr) για τη σπουδαία
νίκη της ομάδας του επί της Ακράτας, τον μακροπρόθεσμο στόχο που υπάρχει αλλά και για
τις δυσκολίες που υπάρχουν για τους παίκτες όντας σε μία... άκρως τουριστική περιοχή.

Αναλυτικά όσα δήλωσε
Για τη νίκη επί της ισχυρής Ακράτας
«Το παιχνίδι με την Ακράτα κρίθηκε ξεκάθαρα στην άμυνά μας και μόνο ο Γκιζογιάννης μας
έβαλε πολλούς πόντους, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ο "Γκίζο". Στο μεγαλύτερο διάστημα
κρατήσαμε χαμηλά τα ατού του αντιπάλου και μόνο στο τέλος με προσωπικές κινήσεις μας
έβαλε κάποια καλάθια ο Ονάσογλου. Επιθετικά οι παίκτες κατάλαβαν που πρέπει να
χτυπήσουν και με εξαίρεση το δεύτερο δεκάλεπτο το έκαναν σωστά κι αποτελεσματικά.
Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά γιατί τους έχω ζητήσει να υπερβάλουν εαυτούς, να
αποβάλουν κάποιες κακές συνήθειες που έχουν κι έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια να
απαλλαγούν από βιωματικές μπασκετικές καταστάσεις πολλών χρόνων».

Για την ομάδα και την κατάσταση που βρίσκεται
«Η ομάδα έχει μέσα της πολλή μπάσκετ αλλά θέλει δουλειά. Είναι παιδιά μπασκετικά,
όμως κάθε καλοκαίρι στην Καλαμάτα λόγω καιρού είναι δύσκολο να γίνει σωστά
μεταβατική, καθώς είναι άκρως τουριστική περιοχή. Είναι καλοί μπασκετμπολίστες αλλά
δεν τους βοηθάει ιδιαίτερα η τοπική κατηγορία, καθώς δεν υπάρχει υψηλός ανταγωνισμός
με αποτέλεσμα να μην είναι "ψημένοι" να βρουν τη λύση στις δυσκολίες μέσα από το
σύνολο. Στο τοπικό έχουν τον τρόπο να παίρνουν αυτό που θέλουν εύκολα. Αυτό πληρώνουν
γενικότερα οι ομάδες της Καλαμάτας όταν ανεβαίνουν στις Εθνικές κατηγορίες.
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Το θετικό που με κάνει να αισιοδοξώ είναι ότι οι παίκτες ψάχνουν τον τρόπο να εξελιχθούν
και το παλεύουν να ανταποκριθούν σε αυτά που ζητάω. Για εμένα λαμπρό παράδειγμα
αυτού, είναι ο Γιώργος Μαθιόπουλος αλλά δεν είναι ο μόνος. Το ίδιο συμβαίνει με τους
Καλογερόπουλο, Μπάκα, Κοντόπουλο, Γιαννουκάκη και με όλους τους άλλους»

Για τους στόχους που υπάρχουν στην Καλαμάτα
«Εγώ ένα πράγμα που είπα είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να μείνει η ομάδα κατηγορία,
τόσο για αγωνιστικούς, όσο και για εξωαγωνιστικούς λόγους και ο... νοών νοείτω. Εμείς,
φυσικά, θα κάνουμε την προσπάθεια μας γιατί ο στόχος της παραμονής είναι το ζητούμενο.
Ο μεγάλος στόχος μας, όμως, είναι να φτιαχτεί κάτι ωραίο που ανεξάρτητα κατηγορίας θα
μπορεί να προσελκύσει κόσμο, παίκτες, χορηγούς και πολλά ακόμα.
Όπως καταλαβαίνετε δεν κοιτάμε μόνο το πρόσκαιρο, αλλά σε κάποιες συζητήσεις με τη
διοίκηση φάνηκε να υπάρχει ένα κοινό έδαφος με στόχο να γίνει μία προσπάθεια
γενικότερη για να αξιοποιηθούν τα παιδιά της περιοχής και να αναβαθμιστεί το μπάσκετ
της ένωσης».

Για το επίπεδο του πρωταθλήματος
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«Γενικότερα το μπάσκετ έχει πέσει και το λέμε όλοι όσοι ζήσαμε το μπάσκετ και
παλαιότερα. Στο δικό μας όμιλο, έχουν ξεχωρίσει 4 ομάδες και απλώς, πλέον, έχουμε ένα
πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων κι όχι τριών όπως ήταν παλαιότερα. Από τη θέση 4 και κάτω
όλοι το παλεύουν ακόμα. Μετά τα Χριστούγεννα, θα μείνουν κάποιες ομάδες πίσω και τότε
θα γίνει πρωτάθλημα τριών ταχυτήτων».
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